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Styremøte 1/2018 

16.4.2018 – Kommunehuset 

Styremøte 2/2018 

7.5.2018 – Marka hos John P. 

 
Tilstede: John Peter Garnes, Bente Hyttebakk, Rita Fjeldavli, Torkil Berg 
 
 
Sak 1/18 Konstituering av styret 
 Vi har en svært vanskelig situasjon da vi mangler leder, nestleder osv. 
 Det ble planlagt møte med undergruppene, men avventer til vi har hatt 

møte med fylkeslaget vedrørende situasjonen. VJFF kan ikke drives uten 
tillitsvalgte – her er det et være eller ikke være for den aktiviteten som 
vi i dag har. 

  
Sak 2/18 Vefsna – allmenhetens tilgang 

• Brev sendt VeFi fra Nordland JFF. Avventer møte med VeFi – saken 
styres fra fylkeslaget. 

• Dialogmøte 23.4 – Tor Evensen forespørres om å møte på vegne av 
VJFF. 

   
Sak 3/18 Krutfjellhytta 

Torkil har laget planer for oppsetting. Her er vi avhengig av at 
medlemmene stiller opp da det er behov for 800-1000 dugnadstimer.  

 
Sak 4/18  Referat fra siste møtet 
  Ingen kommentarer. 
 
Sak 5/18 Fiskesommer 1.7 Tuvneset 

Ansvarlig for arrangementet er fylkeslaget ved Ylva og Rolf Arne som vil 
være tilstede. John Peter finner noen som kan stille opp på arrangementet. 
Bente kontakter grunneierlaget og er kontaktperson mot fylkeslaget. 
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Sak 6/18 NJFF - HMS rutiner 
  Sendt undergruppene. Ber om tilbakemelding. 
 
Sak 7/18 Båt Krutfjellet 
  Vedtak: Pajalabåt flyttes til Krutfjellet. Beskjed til Tommy. 
 
Sak 8/18  En nøkkel hundre båter  

Overlater oppgaven til fuglehundgruppa v. Walter som kan bruke den til 
apportprøven, deretter sørge for at den blir lagt ut. Styret har tidligere 
besluttet at den skal ligge på Fustvatnet.   

 
Sak 10/18 Fullmakter fuglehundgruppa 

Disposisjonsrett fugelhundgruppas kontoer: Walter Paulsen og Trygve 
Nordås. Øvrige inndras. 

 
Sak 11/18 Eventuelt 
  Toalett Krutfjellet: står på grensen – Statkraft vil frakte det opp. 
  Jegerprøven – annonse i avisa? Torkil sjekker med Rune. 

Nøkkel til lagrer og båt: John Peter. 
 

Møteplan. 

Neste møte avholdes i hht  
Avtale med fylkeslaget. 

  

   

   

   

   

 
 

Bente K. Hyttebakk 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


