
   Styremøteprotokoll 
Ramnes Sportsfiskere 

 

Dato:  14.1.2022 

Sted: Elektronisk  

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

Fravær: Morten Langedrag 

Sak 53/2022 Aktiviteter 
Regjeringen informerte om lettelser i restriksjoner, 13/1. 
Det foreslås derfor å gjennomføre aktiviteter på Dalheim og i Vålehallen som planlagt fremover.  
Første aktivitet er kastetrening 12/1. 
Alle bes å oppdatere seg på vaktliste.  Knut har gitt signaler om å kunne bistå med å åpne 
Vålehallen.   
 
Den som står oppført med vakt, har uansett ansvaret for selv eller annen åpner/lukker. 
Merknad: Informasjon til medlemmer gis via facebook. 
Vedtak:  Godkjent 
Ansvarlig for oppfølging: Alle. Bent informerer på facebook. 
Frist for oppfølging: Snarest mulig 

 

Sak 54/2022 Årsmøte 
Innkalling til årsmøte 2. mars 2022 er publisert på nettsiden og informert via facebook. 
Valg tas som egen sak (sak 55/2022). 
Forberedelser ihht saksliste til årsmøtet: 
 
Sak 2: Øyvind S foreslås som dirigent 
 
Sak 3: Bent M foreslås som referent 
 
Sak 4: Foreslås på årsmøtet 
 
Sak 8: Øyvind skriver årsberetning og legger frem forslag til beretning på neste styremøte. 
 
Sak 9: Tor Aril sender regnskap til kontrollkomite.   
 
Sak 10: Gjennomgås neste møte 
 
Sak 11: Gjennomgås neste møte 
 
 
Sak 12: Øyvind og Tor-Aril utarbeider budsjettforslag som legges frem på neste styremøte.  
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Andre forberedelser: 
Hvis mulig, benyttes storsalen oppe.  Hvis ikke mulig, benyttes peisestuen som vi vanligvis bruker 
til klubbmøter. Ansvarlig for å undersøke om vi kan dette er Øyvind, og i sammen med Tor-Aril 
gjør booking av storsalen. 
 
Bevertning: 
Vi serverer kaffe/mineralvann og enkel bespisning til dette.  Ansvarlig for å anskaffe bespisning er 
Øyvind. 
 
Premieutdeling konkurranser, Klubbmesterskap Kringlevann og Størst Fisk: 
Gravere vandrepokal, Øyvind. 
Premie klubbmesterskap har vi. 
Premiering gjennomføres etter årsmøtet formelt er gjennomført. 
 
Loddsalg etter årsmøtet: 
Loddbøker og premier anskaffes av Tor Aril. 
 
Alle styremedlemmer oppfordres å delta på årsmøtet 
 
Vedtak: Godkjent 
Ansvarlig for oppfølging: Alle ihht notater i forslaget 
Frist for oppfølging:  

 

Sak 55/2022 Valg årsmøte 
Hvem er på valg og hvem tar gjenvalg?  
 
Styremedlemmer 
Øyvind – er på valg. Ønsker ikke gjenvalg. 
Bent – er ikke på valg. 
Tor-Aril – er ikke på valg. 
Morten Strange – er på valg.  Ønsker ikke gjenvalg. 
Morten Langedrag – er på valg. Øyvind undersøker før neste møte. 
Stein-Egil Hødnebø – er på valg. Tar gjenvalg. 
 
Kontrollkomite: 
Tom Malmberg –  
Veysel Karaarslan –  
 
Representanter til ting og møter i overordnede organ. 
Styret ber årsmøtet om fullmakt til å utpeke delegater. 
 
Valgkomite: 
Mona Kirkevold –  
Cindy Beate Andersen –  
 
Valgkomiteen må informeres, og i samarbeid med styret må det finnes nye kandidater til ledige 
verv. 
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Øyvind kontakter valgkomite vedr. kandidater til ledige verv og holder styret oppdatert til neste 
styremøte.  Øyvind inviterer også valgkomiteen til neste styremøte, om han mener deres 
deltakelse er nødvendig. 
 
 
 
Vedtak: Godkjent 
Ansvarlig for oppfølging: Øyvind 
Frist for oppfølging: Forløpende, senest neste møte 

 

Sak 56/2022 Neste styremøte 
Det avholdes nytt møte onsdag 16. februar kl 1800 på Dalheim.  Øyvind sender i forkant ut alle 
innkomne forslag.  Møtet skal omhandle alle innkomne forslag til saker/valg.  Dette for å kunne 
publisere en saksliste som viser detaljert alle saker og styrets innstilling i forkant av årsmøtet. 
 
Tor-Aril booker møterom på Dalheim. 
 
Vedtak: Godkjent 
Ansvarlig for oppfølging: Øyvind/Alle 
Frist for oppfølging: 13. februar skal alle saker være formidlet samlet til alle styremedlemmer på 
e-post. 

 

Sak 57/2022 Eventuelt 
Er det bestilt fisk til våren? Nei.  Eventuelt utsett av fisk tas av neste valgte styre. 
 
Skilt til gapahuk er avtalt og skal komme. 
 
Foredrag går som planlagt. Øyvind har kontakt med Harangen. 
 
Overnattingsturer 2022: 
Uvdal:  Øyvind har booket overnatting. 
Høkensås:  Camping skal ha reservert hytter.  Bent følger opp og får dette bekreftet og samtidig 
innhenter informasjon om vi må forhåndsbetale eller betale under oppholdet. 
Ukestur: Overnattinger ikke bestilt. Bent følger opp og bestiller nødvendig hytter. 
Engerdal: Overnatting ikke bestilt. Bent følger opp og bestiller nødvendig hytter. 
 
 
Vedtak: Tas til etterretning 
Ansvarlig for oppfølging: Notert over 
Frist for oppfølging: Snarest 

 

 


