Møteprotokoll

Protokoll nr.

Dato: 18.03.2019

Til stede:

Birker Bekkevold, Bjørner Berg, Kristoffer T. Braaten, Knut Olav
Olssen Margit, Tom Andreas Vingås, Ole Sigmund Johansen,
Else

Ikke tilstede:

Thomas Karlsen

Saksliste:
1.

Bekymringsmelding fra sidelinjen

2.

Aktiviteter Else skal konsentrere seg om

3.

Utsetting av fisk

4.

Nedstenging av klekkeriet

5.

Sjøørret seminar og annonsering

6.

Gapa huker og søknad til kommunen om midler til de to siste

7.

Lokalet under brua

8.

Sjøørret seminar og Fremtidig leie av haller

9.

Diverse saker

Referat
1.








Bekymring angående demningen
Hvor mye energi skal man bruke på det
Kostnader reelt?
Vi får se, lite poeng å bruke for mye energi på å få rive demningen
Sentrale myndigheter må være med på det for at det skal være reelt
Jobbe sakt med å få rive demningen er avgjørelsen

2.






harving
søke om tillatelse om harving
ta en beslutning når svar kommer
finne ut av status for utvalget  viktigste kortet for å få tillatelse

Møteprotokoll
 lyst å ta dette videremå se interesse fra foreningen
3.







Frede har vært og sjekket  ser bra ut
Greit å få ut yngel ut før påske
Planlegge utsettingensnakker mer med frede om utsettingen  finne
ideelle plasseringer
Spre dem i tre deler og fordel den på de plassene
Søndag 31 mars  mulig dato for utsetting av yngel

4.






Utføre grundig med filterskylling
Stenge strømmen
Om vinteren må varme være på
Flytte pc og diverse fra klekkeriet til lokale

5.




Lage facebook annonse
Fått utvidet tid med 2 timer

6.




vært på Møte om turstier
i forbindelse med detsøke om midler for de to siste gapahuker av
kommunen

7.



rommet skal beholdes

8.





sjekk leie av lunner hallen
sjekk for alternativer
ringerikshallen er i minste laget

9.












Mulighet for å få ordnet egen målestasjon
Viulkrafthva har dere av målere? Er de tilgjengelige?
Planlegging av harving
Søke om midler til egen måler av Viulkraft?
Sjekke hvilke alternativer det er av målere
fang og slipp  opplyse mer om minstemål og maksmål for taking av fisk
kurs i drivtellingta kontakt med NJF
holde av noen fiske kort på til boliger  styret positiv til et sånn inngrev
hovengafjern skiltet
knut og svein arne i jevnaker hallen-> klage for ingen dekning for
arrangementet gikk hus forbi dessverre
klare regler for de som skal gå oppsynha en som har det overordnede
ledelsen personvern er viktig å overholde



Underskrift styremedlemmer.

