Referat møte med utvalgene
Sted & dato: Onsdag 25.05.16 kl 18.00 på Klubbhuset
Tilstede: Geir Ove Trondsen, Rolf Einar Paulsen, Kjersti Sollien Iversen,
Geir Skogheim, Yngve Dinesen (Leder Jaktutvalget), Ken Are Johnsen valg. (Leder

Skaidi elva utvalget), Kristian Knutsen (Leder Ungdomsutvalget).
Jaktutvalget. Leder Yngve Dinesen møtte.
(Leder Yngve Dinesen Medlemmer: Geir Hansen, Morten Johnsen, Trond Halvorsen, Klaus
Henriksen, Alf Egil Eriksen, Bjørn Hammervold, Viggo Solbakken).
Dugnad, rette kantene, trenger masse på Skytebanen. Formann ber om en pris på dette.
Det trengs muligens ny kaster. Den gamle leirduekasteren har gjort sin jobb, med å stå i 15 år.
Det må muligens på sikt kjøpes inn nye våpen, og med tanke på reglene så har vi en
utfordring, siden vi ikke har lov å eie våpen. De våpen vi har nå er en gave ra Statoil, men de
holder fortsatt.
Det er skyting hver tirsdag og torsdag fra 24. mai og frem til 8. september 2016.
Dersom man ikke har eget våpen, kan man låne det på skytebanen.
Prisen er 100,- kroner for en serie på 25 skudd. 75,- kr for en serie for de under 18. år.
Kun kontant betaling.
Det er også mulig å leie skytebanen med instruktør utenom disse tidspunktene. Prisen er da
1000,- kr pluss evt serier.
Ungdomsutvalget, leder Kristian Knutsen møtte.
(Leder Kristian Knutsen. Medlemmer: Espen Jensen, Fredrik Olsen)
Status pr i dag er at det er kun Kristian og Fredrik, siden Espen er flyttet til Tromsø grunnet
skolegang, som er i dette utvalget. De føler seg veldig utenfor, og ønsker seg heller inn i en av
de andre utvalgene. F.eks Miljøutvalget.
Forslag på at ungsdomsutvalget for en mulighet til å få tilpass i alle utvalg, og at de får en
kontaktperson i alle utvalg, slik at de lett får innpass og føler seg inkludert.
Det er viktig at ungdomsutvalget får hospitere i de andre utvalgene, men man skal ikke legge
ned utvalget. Formann tar dette videre, og kommer tilbake melding.
Barne-og Ungsdomsfisket blir i år 23. Juli, i år. Viktig å få ut informasjon om dette.
Storvannsutvalget: Ikke representert.
(Leder Carl Jakobsen Medlem: Sverre Teisrud).
Miljøutvalget: Leder Stig Ole Pedersen, meldt frafall pga annet møte.
(Leder Stig Ole Pedersen. Medlemmer: Alf Kjetil Veien, Jan Egil Olsen, Knut Altmann, Pål
Johannessen, Torulf Olsen, Ulf Pedersen)
Montering / Vedlikeholds utvalget: Ikke representert.
(Leder Jørn Hansen. Medlemmer: Trond Prebensen, Knut Altmann, Tony Johansen, Jan Erik
Olsen, Fred-Ole Holmen.)
Elva / Bestandsutvalget: Ikke representert.
(Leder Tor Jonny Sivertsen. Medlem: Jan Edmund Olsen, Yngve Nilsen, Alf Sjursen, Jan Tor
Nilsen, Kjell Arne Bergfall, Rune Holte, Tony Johansen, Jørn Hansen, Tom Schumaker, Jan
Erik Olsen, Jan Planting, Trond Prebensen, Kari Merete Prebensen.)

Skaidi elva utvalget: Leder Ken Are Johnsen møtte.
(Leder Ken Are Johnsen. Medlemmer: Tom Schumaker, Johnny Holmen, Jan Egil Olsen).
Vaktrunder etter sesongslutt er viktig å få til. Det er også viktig med god kommunikasjon
medlemmene av utvalgene seg imellom. Sjekke opp mulighet for å sette opp minkfeller, da
det er en god del mink der, og man finner en del død fisk, spesielt når elva blir liten.

Vaktutvalget: Leder Rolf Einar Paulsen møtte.
(Leder Rolf Einar Paulsen Medlem: Geir Ove Trondsen)
Per Valved er nå kommet inn i vaktutvalget. Han har tidligere vært en del av reinpolitiet i alle
år, og det sees derfor på som en fordel å ha fått han inn.
Avdelingen har nå fått 14 stk med politimyndighet. Det er totalt 23 vakter i vaktlaget til
VFJFF. Tidligere var politimyndigheten kun for Repparfjordelva, men nå gjelder den også i
hele Finnmark. Leder at vaktutvalget, tar inn politimyndighetene hvert år etter endt sesong, og
deler de ut igjen til ny sesong. Dette for at disse ikke skal bli missbrukt, til f.eks også å brukes
når det gjelder Scooter kjøring om vinteren.
Det er satt opp vaktmøte for vaktene. Lørdag 28/5-16 kl 16.00 på Skaidi Hotell.
Møtet avsluttet 18.45
Kjersti Sollien Iversen
Sekretær

