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Nr. Sak Ansv. Tidsfrist 
 

 
Åpning av styremøte. 

Formann Kristoffer ønsker velkommen og skjenker kaffe. 
  

 
Sakliste: Se vedlegg 

  

 
Gjennomgang av forrige møtereferat 

  

49/16 Agenda for Vinter- og vårhalvåret 

Fluebindercup: 

Det aller meste er klart. Det kommer en sak på nettsiden snart. 

Forslag til jury: 

Øivind Kristoffersen (Ikke spurt ennå) 

Kristoffer Jakobsen 

Karl Stian Tafjord (Ikke spurt ennå) 

Pål Andersen (Ikke spurt ennå) 

 

Gjennomgang ansvarsoppgaver: 

Sekretariat: Erik Torp, Lars A. Dahl (Tar i mot fluer og sørger 

for juryen mottar disse. Sørger for fotografier og fører 

resultatliste.) 

 

Kristoffer ber Barry Ord Clarke om mulighet for å bruke noen 

av hans bilder til promontering av konkurransen.  

 

 

 

Kristoffer 

 

 

 

 

Erik/Lars 

 

 

Kristoffer 

 



 

 

 
Teaser Facebook 

 

Bedømmingsskjema utarbeides av Kristoffer. 

 

Fluebindekurs 

Pr i dag er det ingen påmeldte på fluebinderkurset. Kurset er 

promotert via hjemmeside, div sosiale medier og Drammens 

Tidene. Det er for øvrig ikke uvanlig at påmelding går tregt. 

 

Torsdagskveldene 

Vi promoterer for bindekvelder på torsdager. Som nevnt 

tidligere bør vi i hvertfall få til en skikkelig torsdagskveld i 

måneden. 

Erik 

 

 

Thoralf 

 

 

 

Alle 

 

50/16 Valgmann Styret 

Pr nå er det veldig liten interesse for å påta seg oppgaven som 

valgmann. Bakgrunn for dette er mest sansynlig manglende 

interesse fra DS medlemmer i å ta styreverv, kombinert med 

hektisk jobb- og familieliv. Styret i Invicta er ikke fornøyd 

med situasjonen og vil jobbe videre med det. 

  

51/16 Regnskap/Budsjett 

Utsatt da kasserer ikke kunne møte. Formann Kristoffer følger 

opp. 

 

Kristoffer  

52/16 Årsrapport 

Invictas årsrapport for virksomhetsåret 2016 er nesten 

ferdigstilt. Fortsatt mangler det økonomi-innspill, valg 2017 og 

heder og ære til medlemmer som har vært innen- og utenlands 

på konkurranser tilsv. 

 

Resultatbudsjett 2017 

Erik utarbeider resultatbudsjett for Invicta for 2017.  

 

Erik 

 

 

 

Erik 

 

53/16 Invictaprisen 

Styret har ikke mottatt noen tilbakemeldinger fra 

medlemmene. 

Følgende har mottatt prisen (som vi vet om…)  

Morten Jensen 

Pål Andersen 

Thoralf Thorstensen 

Svein Johnny Hansen 

Frank Pedersen 

Johnny Olsen 

Ole Svenne 

Glenn Morten Lund Johansen 

  

54/16 Regnskapsprogram 

Invicta ønsker å benytte regnskapsprogrammet som følger 

Styre Web. Styre Web er medlemsregisteret Invicta benytter i 

dag og dette har vist seg som et godt verktøy. Dette vil gjøre 

det enklere for styre å holde kontroll på økonomien. 

Overføring til DS sitt sentrale regnskap bør ikke by på 

problemer. 

 

Kristoffer  

55/16 Tursti langs vestsiden av Sandebukta 
  



 

 

Sikre kilder hevder at det vil etableres en tursti på vestsiden av 

Sandebukta. I den anledning kan Invicta på vegne av DS være 

med å hjelpe kommunen å etablere eksempelvis 

sitteplasser/gapahuk. Det tas ingen beslutning om dette nå. 

56/16 Betaling Hökensåsfluer 

Kasserer må sjekke ut om alle faktisk har betalt i henhold til 

vedlagt liste i innkallingen. 

Espen  

57/16 Valg Årsmøte Invicta 

- Formann (Kristoffer Jakobsen)  

- Nestformann (Eirik Aleksander Larsen)  

- Sekretær (Erik Torp) Gjenvalg 

- Styremedlem (Lars A. Dahl) 

- Vararepresentant (Kent Åke Rippskog) 

 

På Valg Årsmøte 2017 

- Kasserer: Espen S Smith  

-  Kursansvarlig: Thoralf Thorstensen  

- Turansvarlig: Finn Christian Ryggetangen 

 

Lars A er villig til å være kursansvarlig. Kent er villig til å ta 

Kassererjobben.  

 

Alle  

58/16 Eventuelt 

Deltagelse turer: 

Vi må finne på noe nytt på tur. Kanskje det er på tide med en 

utenlandstur? Styret vurderer dette til over nyttår. Innspill fra 

Invictas medlemmer tas i mot med glede. 

 

Plakater fluebindekurs 

Kristoffer deler ut torsdag 15.desember 

 

  

58/16 Neste styremøte 10 januar 2017 
  

X
Erik Torp

Sekretær Fluegruppa Invicta

 


