Styremøteprotokoll
Ramnes Sportsfiskere
Dato: 09.09.2020
Sted: Ra Pizza
Til stede: Øyvind Solstad, Bent Magnussen, Tor Aril Torve, Morten Langedrag, Morten Strange og
Stein-Egil Hødnebø.
Sak 19/2020 Innesesong - Dalheim
- Datoer (hvem åpner/stenger)
30/9 – Medlemsmøte (øyvind
14/10 – Fluebinding (Bent)
28/10 – Tema turer/medlemsmøte (Tor Aril)
11/11 – Fluebinding (Morten S)
25/11 – Foredrag Ole Martin Gilbu (Morten L)
9/12 – Fluebinding (Stein-Egil)
6/1 – Medlemsmøte (Øyvind)
20/1 – Fluebinding (Bent)
24/1 – Fluebindesøndag (Bent)
3/2 – Medlemsmøte (Tor Aril)
17/2 – Årsmøte (Tor Aril + alle)
3/3 – Fluebinding (Morten S)
17/3 – Medlemsmøte (Morten L)
-

Det forsøkes å skaffe flere nøkler, helst 2 til, som kan gå på omgang og lette
stenging/låsing. Øyvind kontakter kommunen.
- Bent booker søndag 24/1 så vi kan ha en heldag med fluebinding denne søndagen. Øyvind
kontakter kommunen for å få tilgang til Dalheim på onsdager fra kl 17:00 så vi kan utvide
tiden vi bruker med 1 time.
- Øyvind kontakter Lars Nilsen og/eller Morten Harangen for foredrag en søndag i februar
eller mars som kan kombineres med fluebinding.
Vedtak: Godkjent
Ansvarlig for oppfølging: Øyvind/Bent
Frist for oppfølging: Bent publiserer datoer snarest mulig.
Sak 20/2020 Innesesong - Vålehallen
- Vi må kommende sesong betale leie for hallen. Styret bestemmer derfor å benytte hallen
hver 2. fredag i stedet for hver fredag.
- Datoer for kastetrening – foreløpig ansvarlig for åpning/stening av hall ut for datoer.
6/11 – Stein Egil
20/11 - Øyvind
4/12 – Bent
18/12 – Tor Aril
14/1 – Morten S
28/1 – Morten L
12/2 – Stein Egil
26/2 - Øyvind
12/3 – Tor Aril

Styremøteprotokoll
Ramnes Sportsfiskere
26/3 – Bent
- Det inviteres til demo av utstyr. Bent kontakter aktuelle ambassadører (Jon Syrrist,
Fredrik Leth og Tommy Solberg er foreslått).
Vedtak: Godkjent
Ansvarlig for oppfølging: Øyvind informerer kommunen om hvilke datoer vi velger å benytte. Bent
publiserer på nett/facebook datoer og kontakter aktuelle personer for demo og avtaler datoer for
dette.
Frist for oppfølging: Snarest mulig.
Sak 21/2020 Overnattingsturer 2021
Styret vil presentere forslag om turer på medlemsmøte 28/10:
- Island i starten av mai. Ansvarlig for presentasjon Tor Aril og Karl
- Helgetur til Uvdal 18-20 juni. Ansvarlig for presentasjon Øyvind
- Ukestur 3.-10. juli (alternativt 26. juni – 3. juli) Sølenstua og Tolga/Tynset (Lørdag til
lørdag)
- Helgetur slutten av september, fiske og fluebinding, Portør. Ansvarlig for presentasjon Tor
Aril.
Vedtak: Godkjent, legges frem som forslag på medlemsmøte 28/10
Ansvarlig for oppfølging: som notert over
Frist for oppfølging: I god tid, senest til medlemsmøtet 28/10.
Sak 22/2020 Kringlevann
- Morten L informerte om status
- Pris fiskekort 2021 endres til: Sesongkort 500,- og Dagskort 80,-.
- Det skal om vi får stor nok fisk settes ut fisk nå i høst. Morten S tar ny runde med
klekkeriet og informerer styret. Fisken skal floytagmerkes.
- Utsetting fisk vår 2021 overlates til styret etter årsmøte, å bestemme.
- Under fiskeutsett avvikles det dugnad.
- Tynningsfiske bør gjøres i høst.
- Skilt til gapahuk skaffes.
Vedtak: Info fra Morten L tas til etterretning. Godkjent
Ansvarlig for oppfølging:
Tor Aril sørger for endring på inatur. Bent oppdaterer info om fiskekort på nettsiden. Gjøres i
løpet av desember.
Morten S kontakter klekkeriet og informerer styret. Snarest mulig.
Hvis utsetting av fisk, sørger Bent for hjelp/utstyr til merking av fisken.
Morten S skaffer skilt til gapahuken i løpet av vinteren.
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Morten L informerer Tor Aril om behov for kjøp av mere garn. Publiserer på facebook når det
trengs hjelp til tynningsfiske. Gjøres snarest mulig.
Frist for oppfølging: Som notert i oppfølging
Sak 23/2020 Årsmøte
Styret avholder eget møte første halvdel av desember hvor følgende skal gjøres/behandles:
- Utsending av innkalling og giro for medlemskap
- Eventuelle forslag fra styret til årsmøtet
- Årsberetning
- Forslag til Budsjett
- Medlemskontingent
Vedtak: Godkjent
Ansvarlig for oppfølging: Alle
Frist for oppfølging: Alle må se gjennom lov for idrettslaget som ligger på nettsiden og om det er
endringer som må fremmes forslag på. Tenke også over andre saker i forkant av ovennevnte møte
som skal holdes første halvdel av desember.
Øyvind og Tor Aril legger frem ett forslag til budsjett.
Øyvind innkaller til møtet.
Sak 24/2020 Økonomi
Tor Aril informerte om økonomien. Ser ut til vi også i år vil gå i overskudd.
Vedtak: Tas til etterretning
Sak 25/2020 Eventuelt
Øyvind informerte vi er kontaktet mtp kontroll av medlemslister. Øyvind og Tor Aril følger opp
dette.
Det ses på mulighet for å legge en helgetur denne høsten for fiske i sjø. Tor Aril undersøker
muligheter.
Det må skaffes ny pokal «Størst fisk» da den som er benyttet er ødelagt. Øyvind finner ny pokal.
Julebord; Tor Aril booker Flykafeen. Når dette er gjort, inviteres medlemmene. TA informerer
Bent når dette er gjort.
Vedtak: Tas til etterretning/Godkjent.
Ansvarlig for oppfølging: Øyvind og Tor Aril
Frist for oppfølging: Snarest mulig
Referent: Bent Magnussen
Dato: 19/3-2020
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