Referat til styremøte nr. 3/2017.
21. mars 2017, Folkets Hus 3. etasje – Prinsens gate 115 i Bodø
Møtt:
Steinar Høgaas, Christian Ruså, Willy Rudborg, Monica Tveitdal Mathisen, Rolf Almås,
Torstein Glad, Kjell Helge Christensen, Ivan Kleven, Steinar Fagernes, Magnus Fjeldså.
Meldt forfall: Jens Andreassen.
Administrasjonen: Rolf Arne Tønseth, Ylva Edvardsen - begge møtt.

Saksliste:
Sak 18/2017: Godkjenning av
- innkalling og saksliste, GODKJENT
- referat fra styremøte nr 2/2017, 3. mars 2017, GODKJENT
-saker til eventuelt:
-Fjelloven
-Klær til nye styremedlemmer.
-Kommunal-/fylkesforvaltning hjortevilt
-FI og materiell
-Gjennomgang regnskap.
-Hagleinstruktørkurs for ungdomsleder.
-Kort referat fra møte med Rovviltnemda
-Kort referat fra møte med Nordland Fylkeskommune
-Dato for barne og ungdomskonferansen
Sak 19/2017: Styret og utvalgenes arbeidsform
Presentasjon av styremedlemmene.
Det er utarbeidet retningslinjer for de enkelte utvalg – se vedlegg1.
Arbeidsprogram 2017 vedtatt av årsmøte – se vedlegg 2.
Vedtekter per 5. mars 2017 – se vedlegg 3.

Jaktutvalget: Bidra på fylkesnivå i forhold til ettersøk, slik at dette kommer på plass i fylket
og i de enkelte kommuner.
Bidra til mer åpenhet rundt taksering og udeling av linjer.
Se til at samjakt småvilt-storvilt gjennomføres på en god og trygg måte.
Fiskeutvalget:
Fokus på fiskeplasser med universell utforming, båtutsett etc.
fiskeplasser i samarbeid med lokalforeningene.

Kvinneutvalget:
Fokus på å få etablert lokale kvinnekontakter.
Bidra til at kvinneraktiviterer får like stor plass i de lokale foreninger og ikke diskrimineres.
Ungdomsutvalget:
Fokus på å møte lokallagene gjennom regionale møter, først og fremst de som har
ungdomsutvalg. FSJFFs ungdomsarbeid vil bli presentert.
Skyteutvalget:
Fokus på å få etablert baner rundt om i fylket. Bistå og hjelpe til rundt dette.
Arbeidsprogram 2017 gjennomgått - utvalgene setter opp hvilke områder de ønsker å arbeide
med. Dette redegjør utvalgene for senest i neste styremøte. Det planlegges et høstmøte der
FI’ene også deltar..

Sak 20/2017: Flere medlemmer i utvalgene
Protokoll årsmøte 2017 – se vedlegg 6.
På årsmøte ble det ikke valgt medlem nr 4 i
- jaktutvalget
- fiskeutvalget
- ungdomsutvalget
- skyteutvalget
Styret skal, i samarbeid med valgkomiteen, oppnevne manglende styremedlem.
Vedtak:
Jaktutvalget: Magnus Fjeldså inngår som medlem.
Fiskeutvalget: Brønnøy JFF forespørres etter kandidat.
Ungdomsutvalget: Rødøy JFF forespørres etter kandidat, og det undersøkes også om Vanja
Fjerdingøy er aktuell.
Skyteutvalget: Jens Andreassen inngår som medlem.
Sak 21/2017: Regionutvalgets spørreundersøkelse
På vegne av det regionutvalget som forbundsstyret har nedsatt, har vi mottatt en
fylkeslagsundersøkelse som er utarbeidet av regionutvalget – se vedlegg 4.
Veileder til undersøkelsen - se vedlegg 5.
Fylkessekretærene er bedt om å bistå fylkesstyret i planleggingen og gjennomføringen av
prosessen, men det er understreket av utvalget at det er fylkesstyrets synspunkter og meninger
som skal legges til grunn for svarene. Det er viktig at alle setter seg inn i problemstillingene,

selv om det kan være vanskelig for de nye medlemmene, da det er 2016 som skal danne
grunnlag for svarene.
Undersøkelsen gjennomgåes og spørsmål besvares.

Sak 22/2017: Orienteringssaker
• Neste styremøte: Større bruk av SKYPE. Det er vanskelig å avvikle møter før klokken
17.00 uten at store deler av styret må kjøpes ut. Styremedlemmene gir FS tidspunkt for
når de kan være på styremøte i Bodø, når de må dra og hvor mye tapt
arbeidsfortjeneste dette medfører. Forslag til neste fysiske styremøte kommer etter
dette er på plass.
• Overlevering av gave til Mary Engan og Odd Vestgård.
o Odd har vært gevirdommer i mange år, det har ikke lykkes å overlever gave i
forbindelse med arrangement. Ylva leverer gave.
o Mary inviteres til FS og gave overbringes der.
Sak 23/2017: Eventuelt
Økonomi: Kasserer går gjennom økonomisk status. Påpeker at vi har mye utestående hos
Fylkeskommunen. Utbetaling forventes først medio april. FS tar kontakt med
fylkeskommunen om å få utbetalt disse pengene tidligere. Det diskuteres samtidig om at vi i
fremtiden kan få deler eller hele beløpet på forskudd. Regnskapet sendes ut i etterkant av
møtet.
Klær: Pga sykdom må ny leverandør forespørres på profileringsklær for nye styremedlemmer
og FI.
Undervisningsmateriell til FI: FS undersøker sentralt hva som er tilgjengelig av
undervisningsmateriell for gjennomføring av kurs for FI. Det må komme en konkret
tilbakemelding på dette. Mye er borte pga ny portal.
Fjelloven: Fylkesstyret må ha en beredskap i forhold til hvordan vi skal uttale oss i forhold til
Fjelloven.
Kvinne-/ungdomsarbeid: Fylkesstyret har fått signaler om at det i enkelte foreninger er
vanskelig å få gehør for gjennomføring av aktiviteter for kvinner og ungdom. Fylkesstyret
henstiller til alle lokalforeninger bygger opp om kvinnekontaktene og aktiviteter for kvinner
og undom/barn.

Referat fra møte med Nordland Fylkeskommune:
Viltforvaltningsråd etablert i Salten. På Helgeland er dette under oppstart, men ikke stiftet,
ingen etablert i Nord-fylket. Fylkeskommunen har forpliktets seg til å gjennomføre et
oppstartsmøte for Viltforvaltningsråd på Helgeland. Prosjekt Utmark får trolig
sekretærfunksjonen på Helgeland i tillegg til Salten. Ettersøk i regi av kommunene må
gjennomføres med kurs Ettersøk Videregående fra og med 1.april 2018. NJFF kjører kursene.
Nordlands Fylkeskommune ber kommunene sørge for at sine ettersøksekvipasjer blir kurset.
Barne og ungdomskonferansen: 19.-21 mai på Hell Stjørdal. Fra NJFF Nordland drar: Ivan
Kleven, Tor-Asbjørn Nestby og Ylva Edvardsen drar.
Hagleinstruktørkurs for ungdomsleder: Styret mener Ivan Kleven tar dette kurset
Kort referat fra møte med Rovviltnemda: Rovviltplan ikke godkjent av Miljødirektoratet,
jerveområdet var for lite til å nå bestandsmål, større sannsynlighet for yngling i Saltdal.
Rovviltnemda ber om konsekvensutredning av lokalisering bjørneområdet. For jerv står
Rovviltnemda på sitt utkast til rovviltplan.

REFERENT
CHRISTIAN RUSÅ

