
Milano, 8.12.22
Referat: CM
Velkommen v/leder
Styret presenterte seg

Gruppe Hvem

Hyttestyrene Litjvasshytta – Roy Brubakk
Lavasshytta – Lars Lorentsen
Langskarneshytta – Kjell Turmo
Naustet på Brunreinvatnet – Kjell Turmo Og
John Arne Rasmussen
Krutvasshytta – Kjell Turmo og john Arne
Rasmussen
Jengelhytta – Roy Brubakk
Fiskeutvalget Hilde Lyeng og Sverre Kristensen
Fuglehundgruppa Tom Roger Strøm
Kvinnekontakt Laila Nevervei
Jaktskyteanlegget Christer Skotnes Lukassen

Gruppene fikk 10 minutter hver
Samtaler rundt bordene:
Hva skulle du ønske at VJFF kunne tilby deg som medlem?
Ser du noen muligheter i det som har blitt presentert?
Hvordan kan vi utnytte våre ressurser best mulig til det beste for medlemmene?
Innspill til aktivitetsplan 2023/generelle ønsker fra medlemmene

Aktivitetshjul for et år, for å vite hva som skjer når.•
Familiedager•
Aktiviteter for barn og unge•
Kurs i partering•
Kurs i matlaging•
Leie inn større fiskebåter/skøyte til familie fiske opplevelser•
Samarbeid med andre jeger og fiskerforeninger•
Medlemskvelder med tema•
Kompetanseheving: Standplasskurs og instruktørkurs•
Rekruttering barn og unge•

Isfiske for barn, unge og voksne•
Ulike introjakter•

Ønsker at VJFF skal ha klubbhus
Hundepark/lufteplass/løshund

Nettsiden må oppdateres•
Bør være riktig info som ligger ute•
Bedre info ang hyttene – utleiekalender som er offentlig•
Fortsette med introjakt•
Når større ting skjer i kommunen må medlemmene engasjeres for å involvere medlemmene•
Priser på elgjakt er viktig å sette på dagsorden, blir dyrere og dyrere•
Søke Sparebank 1 om støtte•
Få et system for innkreving av utestående gjeld’•
Ungdomsrepresentanter inn i styrer/utvalg•
Kurskvelder•
Skinnarbeid•
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Skinnarbeid•
Standplasslederkurs•
Hagle/rifle instruktør kurs•
Fuglehundkurs for nye jegere medlemmer•

Vi må reklamere mer for hyttene for å få flere utleiedøgn

Bandhund/ løshund trening•
Hareklubb med harehund etc•
Mer introjakt•

Gruppene som eksisterer, må bli mer inkluderende med spesifikk agenda (mulig lesefeil?)
Mentorroller?•
Jakthundkurs•
Foreningslokale for aktiviteter (samarbeid med hundeklubb for eksempel)•
Knivmakerkurs•
Øksemakerkurs•
Medlemmene bør møte på dugnader og vise interesse for foreningen og deres undergrupper•
Introjakt•
Gjestejegerordning•
Ungdomsrepresentant i alle styrer•
Oppdaterte medlemslister til hyttestyrene (nå)•
Stand på Tiendebytte•
Vi må SE de nye medlemmene når de kommer•
Være budbringer, dele innlegg kursDelta på dugnad•
Delta på arrangement•

Runde i plenum, oppsummering
Oppfordret alle til å gå inn på Min side på njff.no og sjekke at det er riktig e-post som står registrert
der.
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