
   Styremøteprotokoll 
Ramnes Sportsfiskere 

 

 

Dato:  18.01.2021 

Sted: Elektronisk/oppringning via messenger 

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

 

Sak 31/2021 Aktiviteter og Covid19 
Myndighetene anbefaler ikke innendørs aktivitet for voksne.  Det er ikke restriksjoner på 
utendørs aktivitet for oss. 
 
Forslag:  Aktivitet innendørs tom 14. februar, avlyses.  Det tas ny vurdering av styret 15. februar. 
Øyvind holder kontakt med Morten Harangen vedr. foredrag. 
 
Fisketurer:  Det settes opp ettermiddagsturer onsdag 24. mars, 7. april og 21. april.  Fortrinnsvis 
ved kysten, men også aktuelt på Kringlevann siste turen i april dersom forholdene tilsier dette er 
mulig. 
Ansvarlige for ettermiddagsturer: 
24. mars: Bent, Sandefjord eller Larvik 
7. april: Tor Aril 
21. april: Øyvind 
 
 
Vedtak:  Godkjent 
Ansvarlig for oppfølging: Øyvind kommer med informasjon om tidspunkt for nytt møte vedr 
aktiviteter (covid 19).  Bent publiserer informasjon til medlemmene vedr aktiviteter.  De 
ansvarlige for ettermiddagsturer kommer med sted for oppmøte i god tid før respektive datoer så 
dette kan gjøres kjent for medlemmene. 
Frist for oppfølging: Snarest mulig 

 

Sak 32/2001 Regnskap 2020 og budsjett 2021 
Øyvind og Tor Aril går gjennom regnskap og setter forslag til nytt budsjett for 2021 som legges 
frem for styret i neste møte.  Kontrollkomite må involveres mtp regnskap 2021. 
Regnskap og budsjett publiseres for medlemmer innen utgang av februar og eventuell revidering 
av budsjett gjøres på årsmøte som avholdes senere på året. 
 
Vedtak: Godkjent 
Ansvarlig for oppfølging: Tor Aril og Øyvind. 
Frist for oppfølging: 15. februar 
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Sak 33/2001 Årsmøte  
Styret har tidligere valgt å utsette årsmøtet, da det er ønskelig å avholde dette med fysisk 
deltakelse av medlemmene. 
Ny dato for årsmøtet, settes til onsdag 5. mai, kl 18:00 på Dalheim.  Innkalling publiseres ca 15. 
mars. 
 
Signaturrett må gis til leder og ett styremedlem.  Dette må godkjennes på årsmøtet og må derfor 
på sakslisten. 
 
Premier er ordnet. 
 
 
Vedtak: Godkjent med forbehold om mulig gjennomføring som ønsket. 
Ansvarlig for oppfølging: Øyvind og Bent 
Frist for oppfølging: begynnelsen av mars 

 

Sak 34/2021 Fiskeutsett Kringlevann 
Fisk er bestilt både for utsett til vår og høst.  Det informeres nærmere om tidspunkt. 
 
Vedtak: Godkjent 
Ansvarlig for oppfølging: Morten og Morten 
Frist for oppfølging: fortløpende 

 

Sak Tur til Uvdal 
Øyvind informerte.  Hytter er booket med mulig for avbestilling og å kunne etterbestille flere 
hytter ved behov. 
 
Vedtak: Tas til etterretning 
Ansvarlig for oppfølging:  
Frist for oppfølging:  

 

Referent:  Bent Magnussen 
Dato:  18/1/2021 

 


