
   Styremøteprotokoll 
Ramnes Sportsfiskere 

 

Dato:  18.11.2020 

Sted: Elektronisk, oppringning via messenger 

Til stede: Øyvind Solstad, Bent Magnussen, Tor Aril Torve, Morten Langedrag, Morten Strange. 

Sak 26/2020  Covid 19 - aktiviteter 
- Hva er status på anbefalinger i kommunen? 
- Julebord 16/12.  Noen vært i kontakt med Flykafeen, er det kommet påmeldinger? 
- Planlagte aktiviteter Dalheim, hva gjør vi ut året? 

25/11 – foredrag Ole Martin Gilbu, Morten L ansvarlig 
9/12 – fluebinding, Stein-Egil ansvarlig 

- Kastetrening i Vålehallen.  Hva gjør vi ut året?  Tiltaksplanen OK? 
20/11-4/12-18/12, ansvarlige Øyvind, Bent og Tor Aril. 

 
- Ihht FHIs og kommunens regler/anbefalinger, er vi ikke forhindret fra å gjennomføre våre 
aktiviteter.  Det som er viktig er å kunne holde avstand og være innenfor maks antall personer som 
er tillatt.  Vi har utarbeidet tiltaksplan for kastetreningen.  Vi har snakket om rutiner på vanlige 
medlemskvelder på Dalheim.  Foredraget er planlagt i storsalen for å opprettholde krav til minst 1 
meters avstand.   
 
- Hvert arrangement MÅ ha en ansvarlig person, dette blir den som allerede står ansvarlig.  Her 
SKAL det føres deltakerliste, med navn og telefonnummer, og listen arkiveres i 2 uker for å kunne 
benyttes i eventuell smittesporing i ettertid. 
 
- Julebordet:  3 påmeldte.  Tor Aril kontakter Flykafeen.  Maks 20 personer, vi arrangerer hvis flere 
enn 10 melder seg på.  Informerer på facebook snarest mulig.  Planlegger å gjennomføre som 
planlagt hvis fler enn 10 melder seg på. 
 
- Ole Martin Gilbu er forberedt til å holde foredraget.  Det er vi som må ta avgjørelse om eventuell 
avlysning og han er lovet snarlig tilbakemelding.  Går som planlagt. 
 
- Medlemsmøter Dalheim:  9/12 går som planlagt.  Tor Aril ansvarlig. 
 
- Kastetrening Vålehallen:  Går som planlagt fom 20/11. 
Vedtak:  Godkjent. 
Ansvarlig for oppfølging:  
Bent lager litt info på nettsiden og facebook 
Øyvind skal være kontakt/følge med på info fra kommune/kontaktpersoner Dalheim og Vålehallen 
for å være ajour og oppdatert på retningslinjer og anbefalinger.  Holde styret løpende orientert. 
Alle:  Følge med på lokale og nasjonale regler/anbefalinger. Ny vurdering via kontakt elektronisk i 
løpet av romjulen.   

 

 

 



   Styremøteprotokoll 
Ramnes Sportsfiskere 

 

Sak 27/2020  Turer med overnatting 2021 
- Island.  Hvordan er interessen for å reise.  Status Karl og Tor Aril jobber og Covid 19 er en 

utfordring. TA og K Jobber med saken og planlegger tur, alternativt 2022.  Viktig de av 
medlemmene som seriøst ønsker å delta, tar kontakt med disse to. 

- Uvdal.  Det bookes nødvendig hytter på Camp Uvdal, fredag-søndag.  Pris pr deltaker kr. 
400,-.  De nest største hyttene med 2 sov bookes. 

- Sømådalen/Tynset.  Det bookes nødvendig hytter i Sømådalen lørdag-onsdag, og Tynset 
onsdag-søndag.  Pris pr deltaker, 800,- hvert sted, hele turen 1.600,-. 

- Hardangervidda.  Hvis noen medlemmer tar initiativ, kan det bli tur. 
- Husfloen.  «Garasjen» bookes onsdag-søndag.  Pris pr. deltaker kr. 500,-. 
- Portør.  Det bookes nødvendig antall sengeplasser ved Portør Hytteutleie fredag-søndag. 

Pris pr. deltaker kr. 300,-. 
- I 2021 arrangerer ikke klubben fellesmiddager, da situasjonen rundt Covid 19 fortsatt kan 

være uavklart.   
Vedtak: Godkjent 
 
Ansvarlig for oppfølging:  
Bent legger ut info på nettsiden om alle turene, og booker overnatting i Tynset og i Sømådalen. 
 
Øyvind booker hytter i Uvdal 
 
Tor Aril booker Garasjen og Portør Hytteutleie 
 
Island: Her jobber Tor Aril og Karl videre som ansvarlige for å planlegge turen med de som er 
interessert å delta. 
 
 

 

Sak 28/2020  Årsmøte 2021 
- Innkalling ligger klar for publisering på nettsiden og facebook.  Det innkalles kun 

elektronisk. De få vi vet ikke er på facebook/nett, kontaktes direkte. 
- Styremøte fortrinnsvis 4. februar for gjennomgang av saker til årsmøte. 

 
Loddsalg/premier og premiering klubbens konkurranser 2020.  Tor Aril kjøper inn premier under 
Black Week/Black Friday. 
Vandrepokal kjøpe ny/reparere – Øyvind. 
Det bestilles kake til kaffen etter årsmøtet – Øyvind. 
 
Vedtak:  Godkjent 
Ansvarlig for oppfølging:  
Bent sørger for å publisere innkalling på nettside/facebook. 
 
Ellers som over. 
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Sak 29/2020 Fiskregler Kringlevann 
- Fiskereglene gjennomgått 
- Det vedtas følgende endringer: 

- Det tillates fiske fra båt uten motor for foreningens medlemmer. 
Vedtak: Godkjent 
Ansvarlig for oppfølging: Bent redigerer fiskereglene på nettsiden med de vedtatte endringene.  
Dette gjøres kjent for de som vi har brukt som fiskeoppsyn. 

 

Sak 30/2020 Eventuelt 
- Morten Langedrag.  Sjekket pris på stokker til nye benker til bålplass, ferdig kappet og 

levert. Han bestiller dette ferdig kappet og levert til Kringlevann. 
- Øyvind er på saken om skilt til gapahuken.  Informerer styret om pris og design når dette 

foreligger. 
- Tor Aril informerte om status økonomi. 
- 2022 – jubileumsår.  Markering.  Lufter ideer under kaffe på årsmøtet.  

Vedtak:  Godkjent 
Ansvarlig for oppfølging:  Morten Langedrag og Øyvind. 

 

Referent: Bent Magnussen 

Godkjennes elektronisk 
 
 


