Referat fra styremøte 23.05.2017
Dokument ID:
Møtedeltagere:
I tillegg møtte:
Ikke møtt:
Meldt forfall:
Kopi til:
Møteleder:
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Møtedato:

06/17
Rolf Nyborg, Truls Hafslund, Eigil Jensen

Rolf Nyborg
Eigil Jensen
23.05.2017 Start kl. 19:00 Klubbhuset

Nr.
35/17

Sak
Referat fra styremøte 18. april ble gjennomgått og godkjent.

36/17

Foredrag gyro
Veldig bra foredragsholder men dårlig. Konklusjon: Vi ser om vi
ikke skal engasjere vedkommende til hosten i samarbeid med
NJFF Buskerud og annonsere dette på en bedre måte.
Ta kontakt med begge to i midten av september, med henblikk på
nytt foredrag i midten av oktober mnd.
Poengsystem
Skjemaet for beregning av poeng sendes rundt til gruppene for
utfylling og returneres til Hovedstyret ifm. vurdering av
hederstegn, sølvflua, eræsmedlemskap o.l. utmerkelser.
Returfrist: 31.12.
Lovutvalget
Frank Pedersen og Morten Berge har blitt forespurt og sagt seg
villig til å sitte i utvalget, i tillegg til Per Øivind Ask som er der fra
før av.
Fiskekonkurranse Sneisene
Flyttes fra 10. til 17. juni, da dette opprinnelig kolliderer med
grillaften/avslutning på Klubbhuset.
Påmeldingsfrist: 3. juni
Startavgift: Senior 100, Junior 50
Elvefestivalen
Tor Andreassen er ansvarlig for vårt arrangement lørdag 26.
august.
VIPPS
Dette er nå ordnet og det blir satt opp en meny som skal
benyttes ifm. kjøp av varer, kurs og turer i regi av DS.
Vrangen-hytta
Hans Olav Sørumengen har ryddet for vegetasjon (trær) rundt
hytta.
Tidligere komitémedlem har henvendt seg til Rolf for å få ut
diverse utstyr og båt. Dette avtales for henting på egnet sted.
Ny nettside
Det skal jobbes med å få opp en bedre side som er oppdatert til
en hver tid. Eigil tar kontakt med en Thor Egil Tjugum, som er
medlem av DS, for å høre om han er interessert i å bidra. Vi er
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villig til å tilby ham opp til 10.000, som er skattefritt, for å
administrere siden.
Registrering av nytt styre hos Brønnøysundregistrene
Eigil fyller ut elektronisk Registreringsskjema med vedlagt
protokoll fra årsmøtet og gjør klart for signering i Altinn.
Det sendes kopi av årsmøteprotokoll til NJFF Buskerud v/ Anne
Mette Kirkemo hvor det gjøres oppmerksom på at Berit Langeng
ble utnevnt til eræsmedlem i DS.
Gardiner på Klubbhuset
Vi fikk tilbud fra Kjells Markiser på kr 33.680. I tillegg kommer
kostnad ifm. opplegg på strøm. Styret synes dette ble for dyrt og
har oversendt tilbudet til Representantskapet for uttalelse.
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