Møteprotokoll

Protokoll nr. 8/2018
Til stede:
Ikke tilstede:

Dato: 27.11.2018
Frede Gruer, Thomas Karlsen, Knut Olav Margit Olsen,
Birger Bekkevold, Else Ravneberg (med på 2 første
punktene)
Svein Arne Klinkenberg, Ole Sigmund Johansen

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

Prosjektrapport. Else informerer om fremdrift i prosjektet "Ja til bærekraftig stamme"
Ta beslutning på om vi skal avvikle stamfiske
Fornye prosjektavtale med Else (2018 ligger vedlagt)
Diskutere RSF fremtid som medlem av NJFF
Ny RSF-logo (Knut Olav legger frem forslaget)
Merking av klær Ny sponsor
Fylle årshjuilet med aktiviteter
Eventuelt

Referat
1.

Rogna Settes i Nærstadbekken litt høyt og ikke på plasser med mye silt. Lage
en plan for hvor vi skal sette og grave ut god plass før rogna settes.
PFAS- undersøkelser fra NGI. Gøril Aas. Ta kontakt med Terje Thon trolling. Med
spørsmål om fisk.
Redskap i fjorden. Dette var blåser og tau. I følge Sverre så det ut som det
kunne ha vært garn på disse, men det var fjernet når han kom ut. Oppfordrers til
å følge med
Lundstad sideløpet. Else ber Granåsen om å innkalle kommunen til møte.
Harving. Sende søknad til NVE søknaden gelder for hele elva med en
etappeplan.
Elvemusling. Forslag til gave. 14000.- da vi har betalt 6000.- i august. Totalt
20000.- Birger sender forslag til Jamil Folkehjelpa.
Revisjon av anleggskonsesjon for Randselva. Tar ingen beslutning på denne i
dag tar det opp igjen til vurdering på nyåret.
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2. Stamfisk settes på vent fra 2019. Og 4 år fremover og tas så opp til vurdering.
Gytefisktelling årlig sammen med yngeltelling. Elfiske som ble gjennomført i år
ble tatt fra Viuldemningen og ned til Ringtangen. Det området det ble elfisket i
var det ingen fisk som var satt ut fra klekkeriet slik at tellingen bare gjelder
villfisk. Oppfordre tyrifjorden vannområde til å ta kostnaden for en årlig gytefisk
telling slik at vi får en god kartlegging og følge med på utviklingen. 5-10 års plan
3. Avtalen med Else fortsetter i 2019 lage ny avtale. Kommunikasjonsplan (status,
fremdrift, etc. Lages som artikler og publiseres på hjemmesiden, med link til FB.
Dette for å få det inn som informativtmateriale til bruk for fremtidens historie.
4. Vurdere utmelding fra NJFF. Tas på et medlemsmøte for diskusjon. Styret gjorde
ingen konklusjon
5. Vurdere Ny logo. Invitere til tegnekonkurranse. Legge ut en forespørsel på FB
og Hjemmesiden.
6. Birger sender Mail til Vidar stonefly hvilken logo han ønsker vi skal bruke på
klær.
7. Aktiviteter årshulet.
Flyteringtreff på Bjørnsjøen (Krøderen)
Båtpuss
Punkter fra medlemmer.
Didrik: Harr tur med medlemmer neste sesong ?
Årshjul.
Foredrag?
Film kveld?
Pilke tur med medlemmer?
Bellyboat tur neste sesong?
Sjø ørret tur?
Sykkel/kanotur på fjellet? Ukes tur?
Vi innkaller til medlemsmøte 4.12. Hvor dette blir tema nr 1.
8.
9.

Leie Ringerikshallen. Birger sjekker datoer ledig på lørdager søndager. Utover
vinteren.
Eventuelt
Vi har 9 fluebindersett som er tilsalgs for 899.-. RSF forskuddsterer kjøpet
Stonefly sender faktura til RSF. Birger gir beskjed til Vidar om dette.
Forslag: Skal vi gå til innkjøp av Allykano. Krever at det er en som forvalter den.
Tas opp på medlemsmøte.

Underskrift styremedlemmer.

