Møtereferat for styret 23.10.2019
Dokument ID:
Møtedeltagere:
Meldt forfall:
Ikke møtt:
Møteleder:
Referent:
Møtedato:
Nr.

8/19
Rolf Nyborg, Truls Hafslund, Jostein Stø, Dag Mathisen, Hans Olav Sørumengen,
Eigil Jensen, Roy Ingard Hansen, Petter Øijord (rapport fra møter med
kommuneansatte og politikere), John Tollefsen
Hampus Valfridsson
Rolf Nyborg
John Tollefsen
23.10.19 kl. 19-2030 på Sølfast

Sak

Ansv.

1

Ingen kommentarer til forrige møtereferat.

2

Regning fra Pumpemann på kloakk-pumpe og kontroll på
39038,Dekning for skaden på kloakk-pumpen på 6653,Tilbud fra Gjensidige forsikring var betydelig bedre enn
nåværende. Styret vedtok at vi gikk for tilbudet.

3

Annonse i Hva skjer? i DT om foredraget om kysttorsk

John

4

Send søknad om driftsfondsmidler til Ungdomsgruppa

Hampus

5

Høstdugnad på Sølfast 9. november kl. 10

6

Send varsel på sms om både foredrag og høstdugnad.

7

Alle komiteer og grupper må sende datoer for terminlisten
til Rolf innen 25.november slik at den kan samordnes for å Gruppeledere
unngå kollisjoner

8

Gi feedback om datoene.

9

Fiskecamp v/Vrangenhytta

10

Sett opp oppgaveliste og be om frivillge.
4 medlemsmøter i året, en av gruppene presenterer seg på
hvert møte. Hyggekvelder kommer i tillegg.

11

Kontingenten beholdes uforandret for 2020.

12

Søk økonomisk støtte fra NJFF for Engersand.

13

Alle komiteer og grupper må jobbe aktivt å komme med
konstruktive tiltak for å verve flere medlemmer.
Dette blir et fast punkt på styremøtene.

Rolf

Jostein

Rolf
Eigil

Eigil

Frist

Nr.

14

15
16

Sak
Petters rapport fra møter med ansatte i kommunen:
Omorganisering i kommunen: de ansatte blir ikke
informert.
En administrativ stilling betalt av Drammen kommune
ligger langt fram i tid.
Det nye kommunestyret legger vekt på bevaring av
biologisk mangfold og at naturen skal klare seg på egen
hånd.
Petter og Borgar skal ha møte med kommunaldirektøren.
Vår avtale med kommunen blir ikke fulgt opp.
Kommunen trenger hjelp av oss til vern av vann og
vassdrag.
Utbetalingen av inntektene for salg av fiskekort i
Drammensmarka for 2019 skal utbetales i mars 2020.
Vi har et undervisningsopplegg vi kan få betalt for og
markedet finnes.
Valgkomiteen må kontakte styrene og rep.skapet.
Møte med rep.skapet er 5. november.
Styret ønsker å gi en skattefri godtgjørelse til alle
hovedstyremedlemmene i stedet for medlemsgodtgjørelsen.

17

Finnemarkaboka gis som gave til alle foredragsholdere.

18

Deltakere på Engersand: loddtrekning om hvem som skal få
et gratis opphold på Vrangenhytta.

19

Neste styremøte er tirsdag 26. november.

Ansv.

Jostein

Frist

