Styremøteprotokoll
Ramnes Sportsfiskere
Dato: 18.3.2020
Sted: Telefonmøte
Til stede: Øyvind Solstad, Bent Magnussen, Tor Aril Torve, Morten Langedrag, Morten Strange og
Stein-Egil Hødnebø som deltok i starten av møtet.
Sak 1/2020 Konstituering av styret og fordeling av oppgaver
Forslag: Styret skal bestå av leder, nestleder og kasserer (økonomiansvarlig, samt 3 medlemmer.
Leder: Ansvarlig for styret gjør sitt arbeide. Delegerer nødvendige oppgaver til andre
styremedlemmer. Innkaller til styremøter. Sørger for referat etter møter. Er den som har kontakt
med overordnede organisasjonsledd, kommune, forretningsforbindelser og andre
samarbeidspartnere.
Nestleder: Leders «høyre hånd». Ansvarlig for å sette en kalender med alle klubbens aktiviteter og
turer i samarbeid med minst ett styremedlem. Sørger også for å publisere saker på nettsiden til
klubben.
Kasserer: Har ansvar for foreningens økonomi og det arbeid dette innebærer. Er også ansvarlig for
å føre medlemslistser. Informerer styret fortløpende gjennom året, minst ved hvert styremøte,
om foreningens økonomi, inntekter og utgifter i forhold til budsjett.
I god tid før årsmøte, avstemme regnskap, gjennomgå dette med leder, legge dette frem for styret
og kontrollkomite, slik at regnskap og budsjett kan presenteres og foreslås der.
Styremedlem 1 – Morten Langedrag: Ansvarlig Kringlevann. Påse nødvendige dugnader avholdes
og forefallende arbeid og eventuelt tynningsfiske utføres. Det er ett mål Kringlevann skal fremstå
representativt for turgåere, naboer og andre.
Styremedlem 2 – Morten Strange. Være med å ha ansvar for Kringlevann, i samarbeid med
styremedlem 1.
Styremedlem 3 – Stein-Egil Hødnebø. Samarbeide med nestleder om turer og aktiviteter.
Alle: Det hviler på alle, oppgaver ol gjennomføres. Ingen skal føle de ikke skal bidra fordi oppgaven
ikke er definert spesifikt.
Forslag til vedtak: Forslaget godkjennes. Det legges ut litt info om styret og hvem som har
hovedansvar for hva på nettsiden. Det arbeides etter denne malen det kommende året.
Vedtak: Godkjent
Ansvarlig for oppfølging: Hele styret.
Frist for oppfølging: Bent publiserer på nettsiden hvem/hva i løpet av mars.
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Sak 2/2020 Lovnorm for idrettslaget
Forslag: Styret må godkjenne NIFs lovnorm for idrettslag. Dette skulle vært gjort av forrige styre
som mottok informasjon om dette fra NIF slutten av 2019. Dette er ikke gjort. Ifølge NIFs
informasjon, trengs det kun ett styrevedtak.
Forslag til vedtak: Basis lovnorm godkjennes for Ramnes Sportsfiskere. Det gjøres nødvendige
tilpasninger i loven ihht styresammensetning o.l. Vedtekter/regler som finnes i foreningen som
ikke hører til loven, utarbeides det satutter/regler for og publiseres senere på hjemmesiden.
Vedtak: Godkjent
Ansvarlig for oppfølging: Bent Magnussen
Frist for oppfølging: I løpet av April.

Sak 3/2020 Aktiviteter 2020
Alle aktiviteter som var planlagt, til og med april, avlyses.
Styret holder tett dialog vedr. hvordan vi skal forholde oss til senere aktiviteter mtp Koronaviruset.
Hvis mulig, forsøkes det å avholde en tur til Langgrunn til høsten, eks i Oktober.
Hvis ett eller flere styremedlemmer deltar på overnattingsturer eller felles fisketurer utenom
Kringlevann, skal vi ha en ansvarlig for turen. Oppgaven vil i hovedsak være å sørge for det gjøres
nødvendig innkjøp dersom det skal være felles servering/bespisning og generelt tilrettelegge for
medlemmene under turen. Det betyr ikke å måtte være kokk, hushjelp etc. etc. – da samtlige
medlemmer på turene må hjelpe til med felles oppgaver. På overnattingsturer, skal den ansvarlige
i god tid sørge for å ha innhentet nødvendig informasjon om nøkkelhenting, husregler, og sørge for
godt forhold til utleiere.
Blefjell/Fagerfjell: Ansvarlig Morten Strange
Husfloen/Engerdal: Ansvarlig Øyvind og Tor Aril
Innekasting i Vålehallen: Vi ønsker å opprettholde kastetrening like hyppig som vi har hatt.
Kringlevann: I hovedsak Morten L og Morten S som sørger for å være de som tilrettelegger om det
skal grilles eller liknende på klubbtreffene der, gjennom sommeren. Andre trår til om de skal dit
eller det er nødvendig.
Klubbkvelder Dalheim: Vi opprettholder aktivitet på samme måte som tidligere. Fokus er
fluebinding og tema-kvelder/foredrag. Forslag til foredragsholdere må vi få, viktig temaene er
interessante for flere medlemmer. 2 heldags fluebindedager forsøker vi å få til, en før jul og en
etter jul. Avtale om leie av Dalheim gjøres innen de frister som gjelder.
Her setter vi en «vaktliste» der styremedlemmene rullerer på å møte opp, låse og stenge, og sørge
for kaffe/enkel bevertning.
Fortrinns legges foredrag etter jul.
Forslag til vedtak: Dalheim leies annenhver onsdag fra og med oktober, og ut mars. I tillegg leies
Dalheim 2 søndager, en før jul og en i slutten av februar.
Styret begynner allerede nå å tenke på foredragsholdere, kontakte dem for priser osv. Foredrag
legges fortrinnsvis på klubbkvelder etter jul.
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Det utarbeides en plan for innhold på klubbkvelder.
Styret holder løpende kontakt vedrørende alle aktiviteter.
Vedtak: Godkjent
Ansvarlig for oppfølging:
Dalheim: Øyvind
Vålehallen: Bent og Øyvind
Kringlevann dugnader: Morten L og Morten S
Alle tenker gjennom muligheter for foredragsholdere.
Frist for oppfølging:
Frister for å søke Dalheim og Vålehallen må det skaffes informasjon om snarest mulig.
Det søkes i god tid.
Dugnader Kringlevann: I løpet av april (det innkalles ikke til organisert dugnad, men M&M
informerer styret og det utføres ihht retningslinjer som gis fra myndighetene (Korona).
Sak 4/2020 Klubbmesterskap 2020
Gjennomføres som inntil to enkeltstående mesterskap, ett i sjø og ett i ferskvann.
Vinner er den som i løpet av konkurransen får den lengste fisken. Får to eller flere deltakere lik
lengde, vinner den med tyngst fisk (høyest k-faktor).
For å kunne melde inn fisk, skal en av følgende metoder benyttes;
a. Fisk fotograferes sammen med målebånd som dokumenterer lengde.
b. Fisk fotograferes sammen med fiskestang som referanse. Lengde måles deretter opp.
c. Fisk måles med målebånd og bevitnes av minst ett vitne.
d. Fisk tas livet av og medbringes til måling/innveiing.
Det er fiskeren selv som er ansvarlig for å dokumentere og melde inn fangst til utpekt
«funksjonær» under konkurransen.
Fisket skal foregå fra land, med stang (vading er tillatt). Kun en stang er tillatt *).
I sjø godkjennes følgende fiskeslag: Sjøørret, Havabbor, Laks, Sjørøye, Makrell, Lyr og Sei.
I ferskvann godkjennes følgende fiskeslag: Ørret og Abbor (fiskeslagene på Kringlevann. Dersom
konkurransen legges til andre steder, vil det kunne legges til fiskeslag som da vil være naturlig å ta
med.)

Vedtak: Godkjent
Ansvarlig for oppfølging: Bent oppdaterer facebook og nettsiden.
Frist for oppfølging: Snarest
Ansvarlig under konkurransen finner vi senere.
Merknad: Med en stang, menes det kun en stang kan aktivt benyttes under fisket. Deltakerne kan
medbringe flere stenger. Reglementet kan justeres i styret.

Styremøteprotokoll
Ramnes Sportsfiskere

Sak 5/2020 Regler for «Størst fisk konkurranse»
Gjennomføres som en konkurranse gjennom hele året, hvor fisk som tas under foreningens
terminfestede fisketurer kan meldes inn.
Vinner er den som i løpet av konkurransen får den lengste fisken. Får to eller flere deltakere lik
lengde, vinner den med tyngst fisk (høyest k-faktor).
For å kunne melde inn fisk, skal en av følgende metoder benyttes;
a. Fisk fotograferes sammen med målebånd som dokumenterer lengde.
b. Fisk fotograferes sammen med fiskestang som referanse. Lengde måles deretter opp.
c. Fisk måles med målebånd og bevitnes av minst ett vitne.
d. Fisk tas livet av og medbringes til måling/innveiing.
Det er fiskeren selv som er ansvarlig for å dokumentere og melde inn fangst snarest mulig etter
avsluttet fisketur. Dette skal gjøres skriftlig på e-post til nestleder.
Fisket skal foregå fra land, med stang (vading er tillatt). Kun en stang er tillatt *).
I sjø godkjennes følgende fiskeslag: Sjøørret, Havabbor, Laks, Sjørøye, Makrell, Lyr og Sei.
I ferskvann godkjennes følgende fiskeslag: Ørret, Abbor, Harr, Sik, og Røye.
Vedtak: Godkjent med samme merknader som sak 4.
Ansvarlig for oppfølging: Bent Magnussen
Frist for oppfølging: Snarest
Alle i styret er ansvarlige for å motta innmeldt fisk under turer.
Sak 6/2020 Informasjonssak
Knut er i gang med å skrive referatet fra årsmøtet. Når dette er godkjent av de to som skal
godkjenne referatet, oversendes det fra Knut, og publiseres på nettsiden.
Vedtak: Tas til etterretning
Ansvarlig for oppfølging: Øyvind og Bent
Frist for oppfølging: Omgående når årsmøtereferatet er mottatt (og godkjent).
Sak 7/2020 Kommune og overordnede organer
Kommune, NIF og andre må få oppdatert kontaktinformasjon.
Hovedkontakt skal være leder om annet ikke er mer hensiktsmessig. NIF sine registre må
oppdateres. TBG kommune, grunneier Kringlevann og utleier Dalheim og Vålehallen informeres.
Forslag til vedtak: Nødvendige kontakter informeres. Tor-Aril oppdaterer NIF og Brønnøysund når
referat fra årsmøte er ferdig.
Vedtak: Godkjent
Ansvarlig for oppfølging: Øyvind, Tor-Aril og Bent
Frist for oppfølging: Snarest mulig
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Sak 8/2020 Fiskeutsett Kringlevann 2020
Skal vi sette ut fisk i år? Vår eller høst? Hvor mange? Merking av fisken?
Forslag til vedtak: Klekkeri kontaktes og høre pris og hvilken størrelse/antall vi kan få fisken.
Morten L og Morten S tar kontakt med klekkeriet for nærmere info om fisk vi kan forvente å få,
hhv vår og høst, samt pris. Vi tar beslutningen om utsetting av fisk senere på bakgrunn av dette.
Mulig lurt å vente til å sette ut til høsten, for å se hvilket fiskepress det er i løpet av forsommeren,
da det er godt kjent det er satt ut veldig stor fisk i vannet høsten 2019.
Vedtak: Godkjent
Ansvarlig for oppfølging: Morten L og Morten S tar kontakt med klekkeriet og informerer styret.
Frist for oppfølging: Snarest mulig
Sak 9/2020 Møteprotokoller
Etter styremøter skal det skrives protokoll.
Leder/nestleder har ansvar for å føre protokoll og leder skal ta vare på disse i eget arkiv.
Protokoll sendes alle i styret så snart protokoll er skrevet.
Ihht NIFs lov, skal protokoller gjøres kjent for medlemmene. Disse publiseres på hjemmesiden.
Saker som styret ønsker unnlate å ta med i offentlig protokoll fjernes.
Vedtak: Godkjent
Ansvarlig for oppfølging: Alle – Bent publiserer på nettsiden
Frist for oppfølging: Snarest mulig
Sak 9/2020 Høringssvar ny lov om fiske Anadrom Laksefisk i vassdrag
Forslag: Vi sender samme forslag som SFFAL har sendt fylkesmannen. Vi sender forslaget på de
bekker som er Holmestrand og Horten kommune.
Dvs utvide sone for fredning til 300 meter ved utløp i sjø.
Ingen fiske i vassdragene hvor det i dag ikke er en forvaltning av fisket via grunneiere eller fiskelag.
Forslag til vedtak: Godkjent
Vedtak: Bent sender inn forslagene.
Ansvarlig for oppfølging: Bent
Frist for oppfølging: 25.3.2020
Sak 10/2020 Æresmedlemmer - informasjonssak
Tor-Aril leste opp statuttene for å utnevne æresmedlemmer. Statuttene publiseres på nettsiden.
Statuttene oversendes til Bent, som publiserer dem på egnet sted på forenings nettside.
Vedtak: Tas til etterretning
Ansvarlig for oppfølging: Tor-Aril og Bent
Frist for oppfølging: Snarest mulig

Styremøteprotokoll
Ramnes Sportsfiskere
Sak 11/2020 Eventuelt
Forslag: Merking av utsatt fisk i Kringlevann
Vi vil ha som mål å merke all fisk vi setter ut i Kringlevann for å få litt mer informasjon om hvordan
fisken utvikler seg, og hvilket uttak vi har fra vannet.
Bent innhenter mer detaljert info om kostnader og behov for utstyr så snart som mulig. Endelig
avgjørelse om merking av fisk gjøres av styret når eventuell beslutning om utsetting av fisk er tatt.
Vedtak: Godkjent
Ansvarlig for oppfølging: Bent
Frist for oppfølging:
Sak 12/2020 Fiskeoppsyn Kringlevann
Forslag: Vi må intensivere oppsynet, spesielt i starten av sesongen. Vi må få hjelp fra
medlemmene. Målet må være å unngå tjuvfiske og regler overholdes. Spesielt mtp publisitet
etter fiskeutsett 2019. Styret må finne «rette» personer til denne oppgaven.
Vedtak: Godkjent
Ansvarlig for oppfølging: Morten L og Morten S har hovedansvar. Hele styret må bistå.
Frist for oppfølging: I løpet av April, finne flere som kan gå oppsyn og utforme noen rutiner for
disse.

Referent: Bent Magnussen
Dato: 19/3-2020

Godkjennes elektronisk av styret

