
Tilstede: Nils Kristian Brubakk, Christer S. Lukassen, Per Harald Lien, Kjell Turmo, Cathrine 
Markussen, Laila Nævervei, Rita Fjedlavli, Rune Einrem.

Saksliste:
Klubbjakke

Nava, Intersport, Flokkmann med flere fikk anbud der Nava kom ut som billigste 
alternativ. 1990,- i fargen svart/blå.

-

Banken Sparebank1 tar hele kosten med trykk om vi tar i bruk deres logo.-

Klubbjakken takes videre. Ser på to alternativer, pris og promotering.-

Sjekker tilgang på evt skytevest.-

1900,- jakken subsidieres ikke ytterligere. Sjekker opp om alternativ flisjakke og evt. 
Billigere jakke.

-

Logo venstre side. Vefsn JFF under. + sponsor logoer. -

1.

Kvinnekontakt
Laila Nævervei presenterer seg selv og informerer om sine mål og ønsker fra foreningen. 
Ønsker damer, ungdom og nybegynnere som hovedfokus på sin rolle. Nasjonalt går 
kvinne andelen opp i NJFF og styret ønsker dermed at Laila tiltrer styremøtene en stund 
fremover.

-

2.

Struktur for utvidet styremøte
Hvem skal møte ved utvidede styremøter og frekvensen.

Forslag på annenhver styremøte. Så lenge det er saker å ta opp/diskutere.▪

Ledere for alle undergrupper burde møte opp.▪

Webansvarlig burde i allfall være med på de utvidede møtene.▪

-

3.

Fiskeutvalget
Cathrine har forslag til medlemmer som har lyst til å sitte i et fiskeutvalg. Sverre 
Kristiansen og Hilde Lyeng har sagt seg villig til å fortsette jobben med fiskeutvalget. 
Styret kontakter flere og sjekker interesse. Laila spør Frank Sandnes og Christer hører 
med Christer Marken. Etter kontakt samles alle til et arbeidsmøte, Cathrine holder 
tråden rundt saken.

-

4.

Eventuelt
Klubblokale. Roy Brubakk har sjekket med HIAS, og de lokalene var ikke mulig å leie. BUA 
har blitt kontaktet ved friluftsrådet, og har forhørt seg om Tørrisengården og der hørtes 
det positivt ut.

-

Beachflagg/reklameprodukter. Styret vedtar innkjøp av to stykk beachflagg.-

Sammerbeid mellom andre lokale foreninger på Helgeland
Cathrine har fått kontakt med Alstahaug sin fiskekontakt og informerer om 
muligheter i blant annet kurs i kveitefiske, fiske med mark etc. Er også positivt om 
flere foreninger får til samarbeid på Helgeland. Positive meldinger fra Cathrine.

▪

-

Kruttvasshytta skal ha styremøte på hytta ved åpen dag. Kommer tilbake med dato.-

Jubileum prøv på nytt. Sjekkes opp til neste styremøte.-

To nettsider. Styret ser på opplæring av webløsning og bestemmer ved senere 
styremøter om det er løsningen for nettsidene våre.

-

Isfiske ved krutvasshytta til vinteren 2022/2023. Hørt med foreningen på Mo om 
eventuelt samarbeid.

-

Villaksens dag Lørdag 02.07.2022 på Marsøra kl 12:00-16:00.-

5.
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