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Saker :
1.
Nytt styre 2019 består av:
Leder
Torstein Einrem
Nestleder
Nils-Kristian Brubakk
Sekretær
Per Harald Lien
Kasserer
Rita Fjeldavli
Styremedlem Per Tomas Eiterstrøm
Styremedlem Torkil Berg
2-3.Torstein gikk gjennom budsjettet for de enkelte gruppene og de fikk komme med innspill, dette
ble gjort slik fordi vi trenger å bli bedre kjent med hva de forskjellige gruppene har tenkt og tenker
fremover. Budsjett ble godkjent men nye styre har noen bemerkninger:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Friluftsgruppe ligger flat og den må tas tak i.
Jengelhytta har fått klage på Diesel lukt og dette er noe vi må gjøre noe med. Leder for hytta
Tore Bjørnå- Hårvik ( TLF: 97776444) må sjekke om lovlighet med tank i fremtiden. Styret ønsker å
gå over til Vedfyring. Leder må komme tilbake med plan for å fjerne denne tanken og installere
annen fyring.
Krutvasshytta er under oppføring og det vil bli laget et budsjett når den står ferdig.
Langskarneshytta står åpen og vi må sjekke om vi betaler festeavgift på denne.
Lavasshytta Lars Lorenzen og hyttestyre får i oppdrag å finne båt til hytta. Styret setter max 25
000 til disposisjon.
Fuglehundgruppen har en konto der de har lagets penger sammen med opptjente penger fra
rypetelling ( 80 000 ), dette er samrøre og vi må skille dette fra hverandre.
Studieutvalget overfører 52 000 til VJFF. Nye kurs kommer i 2019.
Brunreinvatnet overfører penger til Krutvasshytta, har 25 000 på bok.
Vi betaler 60 000 i forsikringer i året, Torstein sjekker om vi kan få dette noe ned.
Ellers se årsberetning

Sak 4 Krutvasshytta ved Torkil Berg
Det har blitt gjort et godt stykke arbeid på hytta i sommer og den ble gjort tett for vinteren.
Det som gjenstår er 4-5 helger, dette er ca 450 timer på 6 mann.
Torkil har søkt Alcoa om dugnadspenger og dette er noe vi har fått tilslag på i 2019.
Dette utgjør 30 000 som kommer god med når hytta skal ferdigstilles.
Torkil nevner at byggekomite må re-startes og det nye hyttestyre overtar ved en glidende overgang.

Bjørn Tore Bergsnev som sitter som utleier av naustet på brunreinvannet går inn i det nye hyttestyret
på Krutvasshytta.
Budsjett og nytt styre for hytta komme vi tilbake til .
NB! Møt opp på dugnad og godt utført jobb til Torkil som leder byggingen.
Eventuelt:
•
•

•
•
•

•

Per Tomas informerte om Vefsn laks og mulig løsning på laksetrapp eierskapet. Trappene
samles under Vefsnlaks inntil videre.
Per Tomas informerte også om Camp villaks den 9-11 august i vefsna,etter han hadde
informert om opplegget ba styre om at vi kunne betale egenandel for ungdom som tilhører
vefsn på kr 500 . Campen har satt aldergrense til 15-18 år og max 15 deltakere. ( Spre
budskapet).
Mer info finner dere på: http://www.campvillaks.no/campene/
John Arne sjekker om vi får navnet vårt på panteautomat på Nye Rema. ( Vi var for sent ute )
Kjell Arne fra fuglehundgruppen sjekker med Nava om samarbeid om skyte simulator. Dette
hadde gitt alle skyttere et flott tilbud på vinterstid. Styre støtter dette fult ut og vi kommer
tilbake til saken.
Torstein sjekker hovedsponsor.

Andre aktuelle sider for å finne info:
http://www.vjff.net/ipub/ ( Hovedside VJFF )

