Møtereferat for styret 20.08.2019
Dokument ID:
Møtedeltagere:
Meldt forfall:

6/19
Rolf Nyborg, Truls Hafslund,, Hans Olav Sørumengen, Eigil Jensen, Dag Mathisen, John
Tollefsen
Jostein Stø

Ikke møtt:
Møteleder:
Referent:
Møtedato:

Hampus Valfridsson
Rolf Nyborg
John Tollefsen
20.08.19 kl. 19-2030 på Sølfast

Nr.
1

Sak
Gjennomgang av tidligere møtereferater

3

Nye medlemmer var svært fornøyde med møtet 20. juni hvor de
presenterte seg og gruppelederne presenterte sine grupper.
Mail fra https://drammenssportsfiskere.no/kontakt-oss/ må
sendes til leder og sekretær i styret.

4

Kontakt Drammen kommune om budsjettmøte.

2

5
6
7

8

Inviter Erik Torp til neste styremøte for å presentere sine
synspunkter om styret.
Styret mangler fortsatt en representant fra Fluegruppa selv om
det står i vedtektene til DS.
Sportsfisker'n kan sende mail til medlemmene om de ønsker å
lese bladet på nettsiden til DS eller om de vil ha papirutgaven.
Evaluering av arrangement for barn på Engersand:
Borgar var sykmeldt og Truls ledet arrangementet.
Petter fortalte om fisk i Drammensfjorden og Borgar viste
hvordan barna skulle bruke fiskeutstyret.
Truls laget mat til til sammen 300 personer. Fisken var sponset av
Hansens røkeri.
Vi trenger flere frivillige.
Arrangementet kostet DS 4000 kr.

9

Send søknad om økonomisk støtte til NJFF.

10

Kan DS få betalt fra arrangøren?

11

4 mann fikset fiskeutstyret etter Engersand i 4 timer, men er
fortsatt ikke ferdig.

12

Hvis DS skal være med til neste år, må vi få dekket våre utgifter.

13
14

Legg ut info på hjemmesiden til DS om foredrag på Sølfast 19.
september. Legg ved kort beskrivelse av foredragsholderen.
Ring til Flødeviken for å skaffe foredragsholder om torsk i
Drammensfjorden.

Ansv.
Rolf

Truls
John

Eigil
Borgar

John
John

Frist

Nr.

15

16
17

18
19

Sak
Elvefestivalen søndag 25. august.
Fiskestengene er hos Rolf.
Huskomiteen møtes på Sølfast ved 7-tiden
Resten av de frivillige kommer kl. 9.
Rolf skal ha med tilhenger på bilen.
Vrangenhytta kan ikke leies ut før 2020 da hytta mangler
solcellepanel.
Arrangement på Spiralen søndag 1. september v/Friluftsmuseet.
Gratis smaksprøver av abbor deles ut.
Gjeddekaker fra Villfisken og hamburgere til salgs.
Betaling via vipps eller kontant.
Politisk debatt 5. september.
Smaksprøver fra Villfisken vil bli delt ut. Drammen friluftsforum
betaler.
Send logo som jpg-fil til hans Olav.

21

Medlemmer i Fluegruppa som ikke har betalt kontingent til DS
må ordnes av Fluegruppa.
Fluegruppa må endre vedtektene s.a. at regnskapsåret følger
kalenderåret.

22

Neste styremøte er tirsdag 10. september.

20

Ansv.

Petter

Petter
John
Eigil
Eigil

Frist

