
Dato:  01.09.2021

Sted: Dalheim

Til stede: Bent, Tor-Aril, Stein-Egil, Morten S.
Via telefon:  Øyvind fra sak 48 (ble informert om sak 44-47).
Forfall:  Morten L.

Sak 44/2001 Gjennomgang av tidligere protokoller og oppfølging av saker
Ingen saker.

Vedtak: 
Ansvarlig for oppfølging: 
Frist for oppfølging: 

Sak 45/2021 Fiskeutsett, fiskeregler/fredningstid Kringlevann
Når skal vi ha fiskeutsett i høst?
Skal vi frede vannet i forbindelse med utsettet?
Det har vært nevnt forslag om å frede fra oktober og frem til isen går på våren.  Ønskelig?
Endre fiskeregler for Kringlevann?
Må gjennomføres tynningsfiske før utsetting av fisk.  Morten L og Morten S organiserer 
organiserer og innkaller via FB hjelp til dette.  Det kjøpes inn garn om dette er nødvendig. Start 
med tynningsfiske i forbindelse med klubbkveld 15/9 og gjennomføres fortløpende for mest mulig 
uttak av småfisk.  Morten L og Morten S organiserer og innkaller hjelp til å gjennomføre dette.

Fiskeutsett: I løpet oktober.  Morten L og Morten S organiserer og innkaller hjelp til dette.

Det gjøres ingen endring i reglene og innføres ingen fredning.
Vedtak:  Godkjent
Ansvarlig for oppfølging: Morten L og Morten S.
Frist for oppfølging: Septenber/oktober

Sak 46/2001 Aktiviteter
Klubbmesterskap:  Søndag 26. september, Eftang.  Tor-Aril tar ansvaret.

Tildelt kastetrening i Vålehallen, hver 2. onsdag, kl 20-22.

Tildelt Dalheim hver 2. onsdag.  På Dalheim bør vi prøve å fylle kveldene med teamer og 
aktiviteter.  Hvert 2. møte blir fluebinding.

Foredrag Morten Harangen, 6. februar.  Storalen/Dalheim bookes til dette.

Heldag fluebinding, siste søndag i november.  Ønske å invitere ekstern fluebinder til dette.

Hele styret settes opp på vaktliste for Dalheim og Vålehallen (låse opp og stenge).  Dersom en vakt 
ikke passer, må en selv sørge for å bytte den med noen andre.
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Øyvind sender Bent datoer for Dalheim/Vålehallen - Bent publiserer deretter aktivitetene på 
facebook.
Bent inviterer ekstern fluebinder til fluebindesøndagen i november (sjøørret).
Øyvind setter opp vaktliste for Dalheim/Vålehallen (NN har vakt 2 uker, deretter YY osv. - dvs 
Dalheim + Vålehallen, før neste på listen får ansvar får åpne/stenge).
Vedtak: Godkjent
Ansvarlig for oppfølging: Øyvind og Bent
Frist for oppfølging: Snarest mulig.

Sak 47/2001 Turer 2022
Benytte siste medlemsmøte i oktober på Dalheim, til å diskutere/bestemme destinasjoner for 
turer i 2022.  Medlemmer oppfordres til å komme med forslag i forkant av møtet.  Skal styret 
komme med forslag i tillegg?

2. møtet på Dalheim, benyttes til turer 2022.

Styret foreslår tre turer:  

Helgetur: Tidlig juni tur til Uvdal.

Ukestur juni/juli med 2 destinasjoner, slik vi gjorde 2021.  Destinasjon:  Dovre og Atnasjøen 
(Skogly Camping).

Langweekend:  Onsdag-søndag, Engerdal i slutten av august (før ørretfisket stenger).

Det utarbeides forslag vedrørende ovennenvte tuerer, som publiseres på facebook - samtidig 
oppfordres medlemmer til å komme med ytterligere ønsker.  Ønsker må sendes til styret i god tid 
før møtet, for offentliggjøring, slik at møtet kan diskutere kjente forslag og destinasjoner.

Vedtak: Godkjent
Ansvarlig for oppfølging: Bent
Frist for oppfølging: Snarest mulig.

Sak 48/2001 Jubileumsfeiring i 2022
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På årsmøtet, foreslo styret å gjennomføre en jubileumstur i 2022.  I ettertid ser vi dette kan være 
vanskelig for mange å delta på.  Styret vil derfor endre dette til å bli en jubileumsfest, der 
medlemmer og tidligere nøkkelpersoner i foreningen inviteres med følge, en lørdag, i løpet av 
høsten 2022.

Saken ønskes løftet til diskusjon med medlemmene.  Derfor legger vi dette som egen sak på vårt 
2. medlemsmøte, hvor også turer for 2022 skal diskuteres.

Styret har 2 alternativer som forslag:

a. Leie lokale, bestille mat/drikke, lokalt i nærområdet.  Dalheim kan f.eks være ett alternativ.
b. Invitere til middag/fest med overnatting på hotell, eksempelvis Lampeland, der de som ønsker 
kan benytte lørdag formiddag til fiske.

Styret ønsker det settes ned en "festkomite" som videre må jobbe med 
planlegging/gjennomføring av en slik markering, dersom ett av ovennenvte forslag bifalles av 
medlemmene.

Vedtak: Godkjent.  
Ansvarlig for oppfølging: Tor-Aril og Øyvind.
Frist for oppfølging: Snarest

Sak 49/2001 Restaureringsarbeid Kringlevann/Hytte
Hva er behov, hva ønskes gjort og hvordan skal det gjennomføres?  

Vedtak: Det jobbes videre med dette.  Morten S tar kontakt med tømrer.  Det må avklares 
eierforhold/rettighet til bruk av tomt og hytte.  Er hytta noe som er verd å gjøre med slik den står i 
dag, er det mer hensiktsmessig å rive&bygge nytt? 
Ansvarlig for oppfølging: Stein-Egil avklarer det formelle rundt hytta/tomt.  Tor-Aril bistår med info 
om hvem som kan kjenne til dette.

Morten S avtaler befaring på hytta med tømrer - inviterer styret til å delta.  Formålet er å få svar 
på om hytta er i en stand som gjør rehabilitering/påbygging aktuell, eller bør den rives for så å 
sette opp ny.

Når ovennevnte er avklart, kan eventuelle planer legges for videre arbeid og eventuelt 
kostnadsoversikt, finansieringsmåter og en fremdriftsplan legges frem for godkjenning på årsmøte 
2022.
Frist for oppfølging: Befaring, før snøen kommer.  Formelle om bruk/eierskap av hytte og 
disponering av tomt, så snart som mulig.

Ansvarlig for oppfølging:  Morten S, Stein-Egil og Tor Aril.

Sak 50/2001 Stønader som kan søkes
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Er det noe vi kan søke økonomisk støtte til?  Hvilke støtteordninger kan vi benytte oss av?
Kommune?
Spillemidler?
Barn/unge?
Utstyr? 
Ny kastebrygge:  Innhente pris på ny kastebrygge, Morten Langedrag.
Vedlikehold og nye klopper:  Innehente pris på nødvendige materialer, Morten Langedrag.
Finansieres:  Ved å søke spillemidler til idrettsanlegg.

Rehabilitere/ny gapahuk, utedo, vedskjul:  Øyvind S, skaffer oversikt på kostnader.
Finansieres:  Ved å søke midler fra kommune, stiftelser og legater.

Andre stønader:  Øyvind sjekker opp og kommer tilbake med muligheter for å søke midler, hva 
som kreves og på hvilke grunnlag vi skal søke.
Vedtak: Godkjent
Ansvarlig for oppfølging: Morten L og Øyvind.
Frist for oppfølging: Innen utgangen av 2021, for videre behandling/budsjettering for 2022.

Sak 51/2001 Økonomi
Tor Aril informerer styret.

På konto ca 202.000 kr.
Inntekt hittil i år ca 57.000
Utgift hittil i år ca 42.000
Overskudd så langt ca 15.000
Kostnader fisk ikke tatt med 

Turer så langt i år
Inntekter egenandel 13.800
Kostnader ca 24.000
AirBNB  foreløpig ikke refundert hytteleie Husfloen som er avbestilt.
Inntekter/kostnader ihht hva som er planlagt.

Fiskekortsalg
Solgt for 10.375 netto
137 solgte kort

Annet
Foran budsjett på medlemskontingent.
Ligger an til overskudd også i år.

Vedtak: Tas til orientering.
Ansvarlig for oppfølging: 
Frist for oppfølging: 

Sak 52/2001 Eventuelt
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Orientering:  Skilt til gapahuken kommer i løpet av september.  Henges opp i forbindelse med 
klubbkveld/dag, på Kringlevann.  Øyvind informerer og annonserer så snart han vet når så de som 
har anledning kan være til stede når skiltet henges opp.

Fiskesperre Kringlevann:  Bekkeløp må stenges.  Arbeidet utføre ifbm klubbkveld 15. september.  
Eventuelle materialer som må skaffes, kjøpes inn i forkant.

Vedtak: Godkjent. 
Ansvarlig for oppfølging: Øyvind og Morten L.
Frist for oppfølging: 15 september
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