
PROTOKOLL STYREMØTE RAMNES SPORTSFISKERE

Dato:  15.03.2022

Sted: Dalheim

Til stede: Cindy Beate Andersen, Bent Magnussen, Tor Aril Torve, Dag Wilhelmsen, Morten 
Langedrag, Jan Ivar Kamfjord.
Forfall: Stein Egil Hødnebø

Sak 1/2022 Konstituering av nytt styre
Cindy gått inn som ny leder.
Dag som varamedlem.  Bistår nettside og får bruker til nettsiden.
Jan Ivar går tar over etter Morten Strange og hjelper Morten L med Kringlevann.
Ellers ingen endringer i roller og oppgaver.

Nye styremedlemmer ble informert litt om måte styret tidligere har jobbet, og om nødvendige 
verktøy til kommunikasjon ifbm styret, fiskeoppsyn osv.

Vedtak: Godkjent

Sak 2/2022 Aktiviteter vår/sommer
Endring vaktliste Dalheim/Vålehallen:
23. mars Dalheim: Morten Langedrag
1. april Vålehallen: Jan Ivar Kamfjord

6. april – ettermiddagstur sjø. Sandefjord. Bent/Dag.
20. april – ettermiddagstur sjø. Nøtterøy. Ansvarlig Tor Aril.

Fra 4. mai til og med 15. juni, hver annen onsdag, klubbkveld på Kringlevann.
Fra 17. august og ut september, klubbkveld hver annen onsdag på Kringlevann.
Dugnader kommer i tillegg og annonseres av Morten/Jan Ivar.

Klubbmesterskap Kringlevann: Onsdag 1. juni.
Klubbmesterskap Sjø: Søndag 25. september.

Vedtak:  Godkjent

Sak 3/2022 Fiske dagstur Brufoss
Foreningen leier rød sone på Brufoss, i ett døgn, med start fiske lørdag formiddag, i løpet av 
laksesesongen.  Ernst forespørres om å hjelpe Dag til å finne tid på sesongen og gjennomføre 
dette.

Det settes egenandel kr. 150,- pr. deltaker.
Alle deltakere må selv stå for fisketrygdavgift.

Vedtak: Godkjent
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Ansvarlig oppfølging: Dag det praktiske med å booke så snart som mulig.  Bent bistår i å lage 
detaljert og god informasjon til medlemmene når booking er gjennomført.
Frist for oppfølging: Snarest mulig

Sak 4/202 Overnattingsturer 
Ny ansvarlig for turen til Uvdal: Tor Aril.

Høkensås: Bent og Tor Aril

Ukestur: Bent og Tor Aril

Engerdal/Sømådalen: Cindy

Vedtak: Tas til etterretning
Ansvarlig for oppfølging: Alle
Frist for oppfølging: Fortløpende

Sak 5/2022 Kontaktinfo 
Cindy – 47710165 – epost ca@creonordic.no
Dag W – 92436416 – epost dwilhel@online.no
Jan Ivar – 47695977 – epost janivar.kamfjord@fatland.no

Bent oppdaterer nettsiden.

Vedtak: Tas til etterretning
Ansvarlig for oppfølging: Bent
Frist for oppfølging: snarest mulig

Sak 6/2022 Kringlevann
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Det må ryddes og settes opp 1-2 dugnader så fort snøen har gått.

Fiskesperra må ses over og ferdigstilles.

Sikkerhet – Cindy etterlyser redningsbøye.

Nyhus har sagt ja til at vi kan ruste opp deres brygge og benytte denne aktivt i klubbens regi.
Vi har også fått lov til å rydde litt mer skog.

Kastebrygga gjør vi kun nødvendigste vedlikeholdet på.  Ses på å skaffe ny i løpet av 2023.  Tor Aril 
undersøker tilgang og kostnader.

Det må jobbes aktivt med tynningsfiske.  Morten og Jan Ivar samler rette personer til ett godt 
opplegg rundt dette.

Fisk settes ut i september/oktober.  Klekkeriet kontaktes og informeres.  Vi ønsker så mye og stor 
fiske som mulig.

Fiskeplasser utbedres rundt vannet.  Nødvendige impregnerte materialer anskaffes.  

Skilt gapahuk: Cindy kontakter Øyvind for oppfølging av levering.

Vedtak: Godkjent
Oppfølging: Morten og Jan Ivar

Referent: Bent Magnussen
Dato: 15/3/2021
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