
   Styremøteprotokoll 
Ramnes Sportsfiskere 

 

Dato:  16.04.2020 

Sted: Kringlevann 

Til stede: Øyvind Solstad, Bent Magnussen, Tor Aril Torve, Morten Langedrag, Morten Strange og 
Stein-Egil Hødnebø. 

Sak 13/2020  Inatur.no 
Kort info om tilgang vi har, fra Tor Aril. 
Vi får fortløpende innbetalinger.   
Tekst som står, må kvalitetssikres.  Det legges lenk til fiskereglene fra inatur.no til reglene på vår 
nettside, så vi kun har ett sted å oppdatere ved endringer. 
Det gis tilgang til flere brukere i styret. 
 
Vedtak:  Godkjent 
Ansvarlig for oppfølging: Tor Aril 
Frist for oppfølging: Snarest mulig 

 

Sak 14/2020  Turer og aktiviteter 
Organiserte turer/aktiviteter i mai og juni avlyses. 
Inntil videre avholder ikke foreningen organiserte turer og aktiviteter da vi ser det som vanskelig 
å gjøre ihht de krav som stilles til antall personer som kan samles.   
 
Styret holder videre tett kontakt og skulle råd fra myndighetene tilsi vi kan gjenoppta 
aktivitetene, gjøres dette. 
 
Turen til Blefjell avlyses og de som eventuelt har meldt seg på og innbetalt egenandelen, får 
refundert dette. 
 
Vedtak: Godkjent 
Ansvarlig for oppfølging: Tor Aril og Bent. Tor Aril sørger for tilbakebetalinger gjøres, Bent 
publiserer info på nettsiden/facebook 
Frist for oppfølging: Snarest mulig 

 

Sak 15/2020  Fiskeutsett 2020 
Vi setter ikke ut fisk våren 2020. 
Morten L og Morten S forhører seg videre med klekkeriet, om det er mulig å få større fisk enn hva 
de kan levere nå, til høsten.  Vi setter ut fisk til høsten, dersom vi ser muligheten til å få 
gjennomsnittlig stor fisk.  Alternativt gjør vi avtale om å kjøpe fisk som kan gå frem til våren hos 
klekkeriet.  Vi ser ikke hensikt i å sette ut fisk på 200-400 gram i år. 
 
Vedtak: Godkjent 
Ansvarlig for oppfølging: Morten L og Morten S.  Styret holdes oppdatert. 
Frist for oppfølging: Forløpende 

 



   Styremøteprotokoll 
Ramnes Sportsfiskere 

Sak 16/2020  Dugnad/arbeid Kringlevann 
Styret samles i mai, for en liten dugnad.  Pga krav til maks antall personer og avstand, innkalles 
det ikke til noen organisert dugnad.  Det må gjøres noe enkle vedlikeholdsarbeid. 
 
Det ses på muligheten å skaffe ett skilt, som passer inn å ha på Gapahuken med teksten «Ramnes 
Sportsfiskere».  Morten L og Morten S kjøper inn om de finner. 
 
Det bør utføres tynningsfiske i løpet av våren/forsommeren.  Morten L og Morten S skaffer mer 
garn dersom det er nødvendig.   
 
Vedtak: Godkjent 
Ansvarlig for oppfølging: Morten L og Morten S.  Styret informeres om det som må gjøres og når. 
Frist for oppfølging: Første halvdel mai. 

 

 

 

Sak 16/2020  Fiskeoppsyn 
I tillegg til styret, utpekes det blandt medlemmene fiskeoppsyn.  Disse får utdelt oppsynskort som 
fremvises under kontroll.  Alle som skal gå fiskeoppsyn samles for felles info og gjennomgang av 
hvordan dette skal gjennomføres og reglene som gjelder for fiske i Kringlevann. 
 
Det er ut til å være bra besøk av fiskere på vannet for tiden og vi må ha hyppig tilsyn med 
fiskeregler følges og fiskekort løses av dem som fisker der. 
 
Vedtak: Godkjent 
Ansvarlig for oppfølging: Alle 
Frist for oppfølging: Snarest mulig. 

 

 

 

Sak 17/2020  Fiskeregler Kringlevann 
Det er ønske om å forkorte regelverket (færre ord). 
Reglementet oversettes også til Engelsk og om mulig også Polsk. 
Justeringer gjøres uten å endre reglementet, deretter gjøres oversettelser som publiseres på 
Kringlevann. 
 
Vedtak: Godkjent 
Ansvarlig for oppfølging: Bent, Tor Aril og Øyvind 
Frist for oppfølging: Snarest mulig 

 

 

 



   Styremøteprotokoll 
Ramnes Sportsfiskere 

Sak 18/2020  Kringlevann - vannkvalitet 
Det er gjort en enkel måling av PH-verdi i vannet.  Denne ser ut til å være svært lav.  Det tas nye og 
mer nøyaktige prøver.  Mulig det skal bør gjøres nærmere undersøkelser av vannet og se på 
muligheten for å få opp PH-verdien. 
 
Vedtak: Godkjent 
Ansvarlig for oppfølging: Alle 
Frist for oppfølging: I løpet av sommeren 

 

 

Referent:  Bent Magnussen 
Dato:  17/4-2020 

 

Godkjennes elektronisk  

 


