
   

 

 

Møtereferat Styremøte Fluegruppa 

Invicta 

 

Dokument ID: 6/16 

Møtedeltagere: Erik Torp, Thoralf Thorstensen, , Lars A. Dahl, Kent Ripskog,  Kristoffer 

Jakobsen 

  

Ikke møtt: Finn Ch. Ryggetangen, Espen Sevlie Smith, Erik-Aleksander Larsen (Meldt 

forfall). 

Kopi til: post@drammenssportsfiskere.no 

Møteleder: Erik Torp 

Referent: Erik Torp 

Innkalt av: Kristoffer Jakobsen 

Møtedato: 2016-10-27 

Sak: Referat styremøte Fluegruppa Invicta Drammen Sportsfiskere oktober 

2016 

 

 

Nr. Sak Ansv. Tidsfrist 
 

 
Åpning av styremøte. 

Formann Kristoffer ønsker velkommen og skjenker kaffe. 
  

 
Sakliste: Se vedlegg 

  

 
Gjennomgang av forrige møtereferat 

  

42/16 Agenda for Høst/Vinterhalvåret 
 

Fluebindercup ref. vedlegg 
Gjennomgang av Kristoffers opplegg.   

- Det blir kun åpen klasse 

- Deltagelse pr runde vil koste 100,- eksl frakt pr runde 

- Det vil arrangeres tre runder. 

- Kristoffer vil være sjef for dette. 

 

«Bustefluekurs» 
Pr i dag er det kun tre påmeldte. Kurset arrangeres, men 
kan bli komprimert til bare lørdag 4 november. 
 
Fluebindekurs 
Kurset reklameres for som julepresang på Sosiale 
Medier. 
 

 

Kristoffer 

 

 

 

 

Thoralf 

 

 

Erik 

 

 



 

 

Torsdagskveldene 
Vi må sørge for å dra i gang bindeaktiviteten på 
torsdagskveldene. Vi prøver som i fjor å dra det i gang pr 
FB. 

Alle 

43.16 En aktivitet før juleavsluttning 
Vi spør Barry Ord Clarke og Morten Harrangen 
(Dato 8 eller 15 desember) Vi prøver å kjøre en film og 
bildekveld den dagen vi ikke har foredrag 

Kristoffer  

44.16 Regnskap/Budsjett 
Ikke gjennomgått da kasserer ikke møtte. Regnskapet 
MÅ gås igjennom på neste styremøte! 

Espen  

45.16 Årsrapport/beretning 
Årsberetning er i rute 

Erik  

46.16 Invictaprisen 
Vi sender ut en fellesmail til medlemmene med spørsmål 
om hvem som har mottatt/vet hvem som har fått 
Invictaprisen. 
 
Styret mottar med takk forslag til kandidater for 2016. 
Vedtektene ligger her: 
http://drammenssportsfiskere.no/fluegruppa-invicta/ 
 

Erik  

47.16 Castingames 
Forespørsel fra casting om fluegruppa vil være med på 
femmercup samt bryggeanlegg for praktiske 
øvelser. 
 
Styret i Invicta ser ingen mulighet til å starte med dette 
nå med bakgrunn i kapasitet og allerede planlagte 
aktiviteter i gruppa.  

Kristoffer  

48.16 Eventuelt 
 
Lakseworkshop i Namsen Elveeierlag 
Erik er invitert til å holde et innlegg på workshop i 
Namsen Elveeierlag. Utfordrer styret i invicta til å komme 
med innspill. 
 
 

  

 
Neste styremøte 6 desember 2016 kl 18:30 

  

 
 

  

X
Erik Torp

Sekretær Fluegruppa Invicta

 

http://drammenssportsfiskere.no/fluegruppa-invicta/

