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Til Styremedlemmer NJFF-Finnmark 
 

Referat fra styremøte 10 – 11 juni på Thon Hotell Alta kl 18.00. 

 

Tilstede: Martin Westmark, Lars Even Pettersen, Linda Hølvold, Linda Heitmann, Dan 

Randa, Per-Erling A Hansen, Beate Tapio, Maria-Isabell Moen, Arild Hammeren, Ann Siri 

Vesterslett. 

Forfall: Johannes Skulstad, Ståle Henriksen 

  

 

Saksliste: 

 
Orienteringer: 

Orientering Karasjoksaken – Helligskogen / Angeli. Regionleder orienterte. 

 

Styremøteprotokoller / Årsmeldinger – Det er opprettet egen mappe på regionslaget 

hjemmeside hvor styremøtereferater og årsmeldinger legger ut. 

 

 

Sak 04/2022    Forslag til medlem i Barne – og ungdomsutvalget 2022 / 2024 

Ved årets valg forelå det ingen forslag fra valgkomiteen på et medlem til barne og 

ungdomsutvalget. Årsmøtet gav styret fullmakt til å finne nytt medlem. 

Styret har bedt om innspill fra lokalforeninger og Vadsø JFF foreslår Magne Hansen som 

medlem i Barne og Ungdomsutvalget for perioden 2022 / 2024. 

Magne Hansen takker ja til vervet som medlem i B/U utvalget. 

 

Vedtak: 

Styret for NJFF-Finnmark vedtar Magne Hansen som medlem i Barne og Ungdomsutvalget 

for perioden 2022 / 2024. 
 

 

 

Sak 05/2022    Forslag til nytt varamedlem i NJFF- Finnmark regionlag. 

Regionkontoret har fått hendvendelse fra varamedlem Johan Thomas Hætta at han ønsker å 

fratre sitt verv i regisonslaget, grunnn er at tiden strekker ikke til. Har nye reising gjennom 

jobb og har ikke mulighet å delta på de kommende møtende. 

Valgkomiteen hadde innstilt Ann Siri Vesterslett som vararepresenteant til regionstyret, men 

Johan Thomas Hætta ble valgt ved benkeforslag på årsmøtet. 

Ann Siri har takket ja til vararepresentant vervet.   

 

 

Vedtak: 

Styret for NJFF-Finnmark vedtar Ann Siri Vesterslett som varamedlem i regonstyret for 

perioden 2022 / 2023. 
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Sak 06/2022    Forslag til ny organisasjonsinstruktør NJFF-Finnmark. 

Vår tidligere organisasjonsinstruktør Bernt Suhr ønsket å fratre sitt verv i 2019, grunnen var 

bl.a at han øsnket at «yngre krefter» skulle overta. Pga korona med lite fysisk aktivitet i lokal 

og regionslaget i koronaperioden har vi ikke prioritert å finne ny orgsnisasjonsinstruktør. 

NJFF sentralt arrangerer «Dagssamling med orgsnisjonstemaer» den 9 juni på Gardermoen 

hvor Regionsekretær deltar. 

På NJFFs landsmøte i fjor høst, ble gjort viktige beslutninger om endringer av organisasjonen 

og dens virksomhet. Sistnevnte har blant annet medført at vi nå er inne i en periode med en 

omfattende og til dels krevende vedtektsprosess. 

Skal vi klare å videreføre og utvikle organisasjonen på en god måte over hele landet, er vi 

avhengig av at det arbeidets godt med de organisatoriske innsatsområdene i hele 

organisasjonen. Både foreningene, regionlagene og NJFF sentralt må ha fokus på dette og 

evne å skape resultater. 

Vedtak: 

Styret for NJFF-Finnmark vedtar at vi sender henvendelse til lokalfoeningenene om forslag til 

ny organisasjoninstruktør. Vedkommen bør ha god kjennskap til organisasjonen og ha tid og 

ønske om å drive aktivt arbeid mellom lokalforeninger, regionleddet og NJFF sentralt. 

 

Sak 7/22 Eventuelt. 

• Invitasjon til innspill i arbeidet med revisjon av Forskrift om fiske etter innlandsfisk 

med garn m.m., Finnmark.   Høringsfrist 1 juli 

  Høringen sendes ut som mailsak til styret med svarfrist 22 juni 2020 

• FNF-Finnmark inviteres til neste styremøte, for gjenomgang av høringsrutiner og 

korte frister. 

Annet: 

Planlegge Elverumstur, møte med NJFF sentralt. 

Bestilling av flybilletter m.m. 

 

 

 

 

13 juni  2022. 

 

Linda Hølvold 

Referent. 
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Program for dagene: 

 

Fredag: 

Ankomst              kl 18.00 Thon Hotell Alta 

Middag                kl 19.00  med Forbundsstyret 

  

Lørdag: 

Frokost                kl 08.00  

Møtestart             kl 09.00 - 11.00  Regionstyret 

Møtestart             kl 11.00 - 12.00  Regionstyret / Forbundsstyret 

Avreise Canyon  kl. 12.15 

Vi spiser lunsj ……… og   

Vi ordner mat for de som skal i elva der tenkte jeg. Eller annen ide?  

 

 

Bekledning:  

Godt med klær, skalljakke og -bukse. Sko som tåler litt vann. 


