Referat styremøte 20.10.2015
Tilstede: Tore Paulsen, John Arve Nybro, Lars Eggan, Svein Arild Melgård, Erik Solem,
Hans Ole Møkkelgård, Terje Husdal og Tore Evjen.
Frafall: Jan Atle Eriksen, Arne Kristian Mo, Bengt Are Barstad og Lars Eggan.
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Utvalgsgjennomgang









Erik Solem (Studieutvalg): Flere aktiviteter i sommer.
Terje Husdal (Hundeutvalg). Informerte om sommer/høst aktiviteter. Nytt
gruppemøte 3. november.
John A Nybro (Elgbaneutvalg): Banen er stengt av for året. Søkt om nye stemner for
neste år. Det har vært bra aktivitet.
Tor Åge Skinstad (Natur, Miljø og foto): Sosiale aktiviteter. Julebord skal planlegges.
Nebben sist helga.
Hans Ole Møkkelgård (Ungdomsutvalg): Har gjennomført 2 stk. fiskesomre. Lite
ungdom som stiller opp.
Svein Arild Melgård (Materialforvalter): Fulgt opp huset på Evjen.
Tore Evjen (Sekretær): Vedr. Jubileumsbok. Fått tak i jubileumsbok bra Bærum JFF.
Skisserte et løp i forhold til å få dette i havn innen «rimelig tid».
Tore Paulsen (Leder): Tok opp utfordringen med hjemmeside og innlegg. Styret
ønsker en mere aktiv bruk og flere innlegg må inn. I forbindelse med skifte av
plattform er det en del mangler. Fortsatt en del utfordringer som vi må rette opp. Fått
en del tilbakemeldinger på manglende info fra medlemmer.

Alle

Byggeprosjekt Husdalen
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Situasjon med gammelhus har forverret seg i løpet av sommeren.
Det har vært mindre aktivitet enn tidligere men enkelte kvelder har det vært god
oppslutning.
Lite oppmøte i forhold til dugnad. Vi vil oppmuntre flere til å delta på dugnad i
Husdalen.
Ansvarshavende for bygging av prosjektet vil bli Per Olav Maridal (BT bygg og
service).
Riv og byggesøknader må sendes inn samlet.
Nabovarsel må OJFF ordne med.
Nytt møte vil bli gjennomført med Nyhus Maskin.
Gammel tømmerhytte blir trekt tilbake oppover skråning.
Det jobbes med hvordan OJFF skal gå ut i forhold til sponsormidler.
Det opprettes et utvalg for byggeprosjektet i Husdalen. Styret ønsker frivellige her.
«etterlysning» legges ut på hjemmeside.

TP
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100 ÅRSJUBILEUM 2016


Vedtak om at det opprettes et utvalg som jobber med jubileumsbok og et utvalg som jobber
med gjennomføring av selve jubileet. TE er styrets representant i utvalget som skal lage
jubileumsbok.
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DIVERSE

Innkjøp av skytesimulator: TP henter inn pristilbud og presenterer for styret. Vedtas
sannsynligvis på neste møte.
Neste møter: mandag 16. november klokken 19:00 og mandag 14. desember klokken 19:00.

Evjen, 20.10.2015 – Tore Evjen

TE

