Protokoll nr. 7/2018
Til stede:

Dato: 25.09.2018
Frede Gruer, Thomas Karlsen, Ole Sigmund Johans, Svein Arne
Klinkenberg, Knut Olav Olsen Margit, Birger Bekkevold

Ikke tilstede:

Saksliste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Gjennomgang av personalia nye styremedlemmer til Brønnøysundregistrene.
Gjennomgang av årshjulet
StamGiske oppfølgingspunkter
DroneGilming av gytegroper
Brev til Ringerike kommune vdr. sideløpet ved lundstad
Tilbud om salg av «Draggebu»
Lars&Lars BloggTV
Renhold klubbhuset og utvidet bruk av Glere rom i klubbhuset
Takk til Ørnulf Stang for levering av ved
Event

Referat
1.
2.

Det nye styret konstituerte seg selv. Svein Arne og Thomas leverte sine personalia.
Birger sørger for å få de registrert i Brønnøysund
Årshjulet.
1. I år blir det for medlemmer muligheter for stamGiske med stang fra onsdag
10.10-onsdag 17.10. Fest på fredag 19.10 på Sle og stamGiske lørdag 20.10
2. Fluebinderkurs 20 timer oppstart 8.11 fra kl 18-21. en dag i uka. Knut Olav/
Svein Arne koordinerer. Birger lager invitasjon som sendes til skoler, annonse i
Ring blag og våre ofGisielle kanaler.
3. Bindekvelder hver tirsdag med oppstart 2.10. Foregår frem til sommeren
4. Medlemskvelder (med og uten fordragsholdere) Foreslått å benytte en tirsdag i
måneden. Knut Olav og Thomas koordinerer.
5. Julebord. Blir i år på Generalen den 16.11 kl 19. De som ønsker å ta med følge
kan gjøre det. Følge må betale for måltidet selv, medlemmer får en rabbatert
pris. Frede sjekker eksakt pris. Invitasjon gjennom Facebook og hjemmesiden.
Birger sørger for å få lagt dette inn i årshjulet og distribuerer på hjemmesiden med
en link fra Facebook.

3.

1. Frede avholdt eget møte i forbindelse med stamGiske forkant av styremøtet.
2. StamGiske i år. Området det Giskes på er fra «vaskeplassen» til enden av
Frølichen. Det er satt opp egen vaktliste. Denne legges ut på hjemmesiden og
Facebook, sammen med Gisketider. Påmelding til festen den 19.10 grunnet mat.
Birger legger dette ut.
3. Vask av klekkeriet etter slissing i gulvet fra klekkerommet. blir den 29.09. kl
09.00 Birger, Thomas og Knut F. Rønning
4. Pumpeservice. Ole Sigmund og Knut Olav avtaler seg imellom for skifte av
pumpe. Den gamle sendes til service
5. Else. gjennomfører felles kurs for alle som skal gå vakter i vinter, Filterspyling,
vannkontroll og basseng rens, varmepumpe etc..
4. DroneGilming av gytegroper. Testmaterialet vi Gikk sendt over var for dårlig. Styre
besluttet å ikke bruke penger på dette arbeidet.
5. Else har bedt kommunene om å «rydde opp» i sideløpet ved Lundstad. Ringerike
kommune har foreløpig ikke gitt noe godt svar på hva de vil gjøre og prøver å Glytte
ansvaret tilbake til RSF. Gamle Glyfoto vise hvordan elva endret vannveien etter at
kommunen la ny vannledning i 1977. Else og Birger forfølger saken videre med
kommunen.
6. Foreningen har mottatt et tilbud på kjøp av Giskehytta i Hole kommune. Styre
besluttet at vi ikke er intressert i å gå i videre forhandlinger med tilbyder på
nåværende tidspunkt.
7. Lars&Lars har søkt foreningen om økonomiske midler for å lage 2 episoder som
dokumentere arbeidet som RSF gjør for å redde storørreten. Materialet vil bli til fri
bruk for RSF. Styre besluttet å bevilge penger til Gilmoppdraget. Vi gleder oss til
resultat som vil bli vist på en medlemskveld.
8. Det er andre «leietakere» som benytter toalettforholdene til foreningen. Det ser ikke
pent ut etter deres bruk. Frede kontakter vaktmester og pålegger leietakere til å
sørge for vasking av toaletter og trappegangen.
Knut Olav kontakter Arne vdr. leie av alle 3 rommene til kontor/styrerom og
lagerrom.
9. Birger har vært å snakket med Ørnulf Stang og takket han for gaven.
10. 1. 1 Person er i 2018 utestengt fra elva etter brudd på Giskereglene. Oppsynet har
gjort en god jobb i elva i år og vi er generelt godt fornøyd med oppmøte.
Oppsynet tar selv en evaluering av sessongen, for se på hva de kan gjøre bedre
neste år
2. Thomas Sjekker ut med Kristoffer pris for å få laget 6 bur til som kan stå i elva i
forbindele med C&R sessongen 2019
3. Premieutdeling etter årets C&R konkurranse. Medlemskveld 31.10 kl 18. Birger
sender ut invitasjon til alle som har sendt inn fangstrapport på mail. Annonseres
sammen med årshjulet på hjemmesiden og Facebook.

