
Tilstede: Per Harald Lien, John Arne Rasmussen, Nils Kristian Brubakk, Cathrine Markussen, Rita 
Fjelldavli, Laila Nævervei

Runde rundt bordet.
Fiskeutvalget har hatt to møter allerede. Har møtt speiderne, og har blitt enige om 
aktivitet og isfiske med workshop og laget eget fiskeutstyr egnet for det. Burde 
publiseres.

-

Kvinnegruppa ser frem til elgjakt med kvinner/nybegynnere, jobber for et harejaktkurs. 
Teori for jakt og litt innføring skal da utføres nå i November og så harejakt siden. Ønsker 
stand/brosjyrer for å reklamere for foreningen. Delta på fritidsmessen, tiendebytter o.l.

-

Står bra til med økonomien i foreningen.-

Jaktskyteanlegget har gått bra, mye bedrifter og aktivitet generelt. Skal gjøre klart til 
vinteren så er det stengt.

-

Krutvasshytta går bra. Mannsterk dugnad for Alcoa på hytta. Ble malt, fisket ved og mer 
dokumentert med mye bilder. Bra med utleie så langt, og planer for forbedringer på 
hytta fremover.

-

Må sages ned mer på jaktskyteanlegget. En visjon om gapahuk med bålplass og jaktsti. 
Mangler ATV til introjakten, men skal ordne seg.

-

372 medlemmer i skrivende stund, opp fra 215 01.03.19. Betydelig økning. Vesentlig 
endring av damer. Hittestil få som har bestilt klubbjakker, ser fortsatt på eventuelle 
alternativer.

-

Åpen dag på Kruttvasshytta var vel ca 25stk i løpet av dagen.-

Knivmakerkurs i løpet av mørketiden. 800,- per pers. Full pakke med knivblad, emner og 
slire.

-

Fluebindekurs også i løpet av vinteren-

Settes et møte på TEAMS om vedtektsendringer i løpet av Desember, som forslag til 
årsmøtet - Utvidet styremøte.

-

Isfiske for voksne/nybegynnere. Skal høre med fiskeutvalget om dette.-

Kommer forslag inn til styreleder; Stangkastekveld, Pølsekveld(viltpølser etc) 
Rullekveld(lære seg å sy rulle feks.)

-

1.

Evt.
Samkjøre hyttestyrene ved personer som ikke møter opp ved leie, ikke betaler leie eller 
er flere en oppgitt ved leie. Vil kalle inn hyttestyrene så foreningen kan bli enige om 
saksgangen i slike tilfeller så det blir likt reglement. Dette er viktig ved eventuelle 
hendelser som brann e.l. At det er riktig antall som er oppgitt. Møtet blir satt når Kjell 
Turmo kommer seg på føttene, medio Januar.

-

2.

Fritidsmesse
Burde stille opp med stand eller lignende. Sjekker om vi får delta og da om medlemmer 
kan stille opp.

-

3.

Evt.
Laila etterlyser foredrag av harejeger. Nils Kristian tar opp denne.-

Medlemsmøte. Planlegger å sette opp et i Januar.
November foreslått.28.

-

4.
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