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Styremøte 6/2017 – 7/2017
19.2.2018 og 28.2.2018 – Kommunehuset
Tilstede:

John Peter Garnes, Bente Hyttebakk, Rita Fjeldavli

Sak 17/17

GF Fru Haugans Hotell mandag 12.3 kl. 19:00
• John Arne offentliggjør GF på vår hjemmeside ASAP.OK
• Rita: annonse i HA og avtale med hotellet. OK
• Alle regnskap leveres Frode Stifjell innen 1.2. Har dere spørsmål –
ta kontakt med Rita. Frode Stifjell sammenstiller alle regnskapene.
• Status:
o Årsmelding styret
o Studiegruppen
o Fiskeutvalget
o Jengelen
o Lavasshytta
o Lomsdal Visten.
o VL
o Jaktskyteanlegget
o Fuglhundgruppa
o Litjvasshytta
o Brunreinvatnet/ny hytte Krutfjellet
o Hederskollegiet
o Regnskap er levert
o Børgefjell Nasjonalpark: Rolf Almås møter på GF- orienterer.
o Mangler:
o Langskarneshytta
o Materialliste hovedlager
o Forslag på kandidater til både hovedstyre og undergrupper
• Regnskap og revisjonsrapport mottatt.
.
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Innkomne forslag:
Torkil Berg foreslår vedtektsendring: lederne i undergrupper danner styret
(en rep.) Fra hyttene) og sørger for konstituering.
Styretstøtter ikke forslaget da vi ser det er vanskelig å skaffe tillitsvalgte til
undergruppene, habilitetsproblematikk og har ikke tro på at styret vil klare
å konstituere seg.
Siden vi har problemer med å etablere hyttestyrer ble det reist spørsmål
vedr. salg av enkelte hytter – hovedstyret foreslår salg av
Langskarneshytta hvis det ikke er klausuler knyttet til
beliggenhet/overtakelse som gjør det umulig.
Tema GF: Ny hytte Krutfjellet ved Torkil. OK
Vi opplever en nedgang i medlemstallet. Dette betyr at vi må iverksette
tiltak for både å beholde medlemmer/rekruttere nye medlemmer. Det kan
kanskje se ut til å være en «forgubbing» i laget. Styret ber om forslag til
tiltak for økt aktivitet og dermed økt antall medlemmer. Er det grunnlag for
gjenopptakelse av harehund gruppe, ungdomsgruppe, kvinnekontakt (må
finnes). Hvilke medlemsfordeler har vi - synliggjøring. Medlemsoversikt er
distribuert.
Valg: styret ber om innspill på kandidater til de vervene som nå er ubesatte
eller hvor det skal velges. Innspill sendes sekretær. De som ikke tar
gjenvalg må gi tilbakemelding ASAP. Se vedlagte liste med oppdatert
status.
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Eventuelt
• Mottatt brev vedr. våre rutiner for utleie av hytter. John Peter sender
svar til vedkommende.
• Lager Skjervengan: ikke forsikret-her må undertegnede ha en
oversikt. Jim.
• Hvilke båter skal forsikres – hvilke båter er lagret på Skjervengan?
Ny Hjemmeside: tas opp på første møte hvor John Arne kan møte.

Møteplan.
Utvidet styremøte
Styremøte
Styremøte

29.1 kl. 19:00
19.2 kl. 20:00
26.2 kl. 15:30-avholdt
28.2

Bente K. Hyttebakk
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Rådhuset
Rådhuset
Rådhuset – ferdigstillelse
av årsmøtepapirer
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