Referat styremøte 05.12.2016
Tilstede: Erik Solem, Jan Arve Nybro, Knut Strand, Tor Åge Skinstad, Lars Eggan, Hans
Ole Møkkelgård Jan Tormod Sæthre, Terje Husdal, Øyvind Knotten, Rune Bremo, Torbjørn
Evjen, Bengt Are Barstad og Tore Evjen.
Ikke tilstede: Arne Kristian Mo, Jan Atle Eriksen og Hans Ole Møkkelgård.
AGENDA :






Valgkomiteen starter arbeidet med neste års styre
Evaluering fest og stand Orkdalsmessa
Jubileumsbok
Årsmelding 2016

Sak
32/16

Ansv.
Jobbing fremover for valgkomiteen


33/16

Komiteen jobber frem til årsmøtet med å finne kandidater.

Jubileumsfest

Styret er godt fornøyd med gjennomføringen av jubileumsfesten
Stand Orkdalsmessa

OJFF standen ble kåret til årets beste stand.

Skal delta også i 2017.

Meget godt besøkt av voksne og barn.

Neste år bør vi presentere alle utvalgene enda bedre

Fiskeutvalget jobber med fiskesimulator frem til neste år

Vurdere instruktør fluekasting
Jubileumsbok

Arkivene gjennomgås (Avisa Sør-Trøndelag). Her vil vi gjerne ha hjelp fra flere.
Årsmøte

Årsmøte gjennomføres 30 mars 2017 klokken 19:00.

Årsmelding må være sendt ut innen 5. mars.

Årsmelding fra utvalgene skal være sendt Tore innen 15.01.2017
o
Bilder (Alle)
o
Sponsorer (Tore)
o
Diverse (Utmerkelser – arrangement)

34/16

Oppsummering fra utvalgene
Fiskeutvalg

Fiskekortet for medlemmer i Fiskeutvalget i Orkla økes til kr. 400,-. (Sak Årsmøte).
Hundeutvalget

Nye avtaler med Statsbygg er underskrevet for treningsterreng fuglehund (ut 2017).

De som driver oppsyn skal ha gratis treningskort (Sak årsmøte?).

Våvatnprøven: Utvalgsmedlemmer gratis deltakerkort (Sak årsmøte?)
Elgbane

Gratis sesongkort for de som står oppnevnt på mannskapsliste (Sak årsmøte?)
Leirdueutvalg

De som hjelper til ved arrangement i Husdalen, leirdueutvalg og styret betaler
juniorpris per. serie. De som stiller på firmaskyting får 10 serier (detter er lagt inn på
faktura til firma) Alle andre goder går ut (Sak årsmøte?)
Ungdomsutvalg

Utfordringer med å holde drift i utvalget.
Goder til utvalg/styret etc

Valgkomite

Dato
frist

35/16

Eventuelt

Sjekke om det er krav for kurs når det gjelder motorsag (TÅG)

Barstad prøver å få med noen på idedugnad «mitt Orkla».

Sjekker opp med arkitektstudenter i forhold til Husdalen (Lars).

Neste møte gjennomføres torsdag 12. januar klokken 19:00.
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Evjen, 05.12.2016 – Tore Evjen.

