Møtereferat styremøte NJFF Nordland 03/2014, Storgt.19 Bodø, 18.august.2014
Innkalte:
Knut Haugen, Steinar Høgaas, Christian Ruså, Willy Rudborg, Mary Halfrid Engan, Mikael
Østensen, Arild Pettersen, Håkon Pedersen, Jan Ole Østensen.
Ikke møtt: Willy Rudborg og Mikael Østensen
Kopi: Alle nestledere i utvalg. Ved avbud møter nestleder.
Administrasjonen:

Saksliste:
Sak 24/2014: Godkjenning av innkalling/saksliste/referat fra forrige styremøte/saker til
eventuelt.
Innkalling, referat og saksliste godkjent.
Sak 25/2014: Økonomi
Gjennomgang av status økonomi av Willy Rudborg. Willy fraværende, rask gjennomgang av Knut.
Styret tar dette til orientering.
Sak 17/2014 forts: Eventuell flytting av fylkeskontoret.
Vedtatt på styremøte 2/2014: «Styret ønsker at leder kartlegger muligheten for en eventuell flytting
av fylkeskontoret til Bodø, både lokalisering og økonomiske konsekvenser. Samtidig tar en
diskusjon med de ansatte om dette.»
Status ved leder.
Kommer tilbake til saken i neste styremøte.
Sak 18/2014 forts: Samarbeid med lokallagene
Vedtatt på styremøte 2/2014: «Fylkeslaget skal ut til lokallagene og prøve å finne ut hva de ønsker
fylkeslaget skal arbeide med. Rolf Arne Tønseth setter straks i gang med å lage en plan for møtene
og hvordan dette gjennomføres.»
Rolf Arne har laget forslag til møteplan og tema – se vedlegg 1.
Styret mener at noen møter kan slås sammen og at det skal dekkes reiseregning til de som møter.
Sak 19/2014 forts: Møter mellom Statskog og lokallagene
Vedtatt på styremøte 2/2014: «Fylkesstyret gir beskjed til Statskog i møte 27. mai at fylkesstyret
ikke er fornøyd med dagens modell, og kommer tilbake til hvordan dette kan gjøres i fremtiden.
Arild Pettersen og Christian Ruså settes til å finne en hensiktsmessig modell for
kontaktutvalgsmøtene.»

I e-post 31.mai har Arild satt noen tanker på papiret, som kan brukes som grunnlag for diskusjon –
se vedlegg 2.
Diskusjon. Enighet rundt forslaget til Arild med endring i i en ting, Nordland NJFF tar styringen
med innkalling og referat.
Vi må også komme i bedre posisjon med Statskog når jaktkort og priser for en sesong fastsettes.
Jaktkortene for Nordland 2014 er fastsatt. Det er positivt at både Saltenkortet og Helgelandskortet
er innført igjen + sesongkort for ungdom, og at kommunekort nå tilbys både innenbygds- og
utenbygdsboende med prisdifferensiering. Det er ikke bra at Nordlandskortet er tatt bort. Det
samme gjelder prisutviklingen.
Stor diskusjon i styre. Knut og Rolf Arne kaller statskog inn til møte snarest. Fører ikke møte frem,
går fylkeslaget ut i media og beklager utviklingen og pressiserer fylkeslagets ståsted.
I pressemelding 6. august der vi oppfordrer hundeeiere til å respektere båndtvangen, utfordrer vi
Statskog om å innføre et system der folk som blir tatt for tyvtrening på lirype i båndtvangsperioden,
nektes jaktkort for en bestemt periode. Et årlig problem som kan være vanskelig å komme til livs,
men vi må ta det opp med Statskog.
Fylkeslaget tar kontakt med fuglehundklubber i regionen og hører hva de gjør i saken. Fylkeslaget
skal informere generelt om årsak til båndtvang og drive generell opplysningsarbeid. Ikke foreslå
straff eller lignende. Det presiseres at jegere og hundejegere er avhengig av et godt forhold til
beitenæring og reindriften.
Sak 26/2014: Brev til Statskog sentralt
I e-post 1. juli har Arild laget et utkast til brev. Christian og Arild har korrespondert en del på dette i
sommer. Utkastet med enighet om endringer mellom Arild/Christian – se vedlegg 3.
3. august sendte Arild noen spørsmål til NJFF relatert til Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske
på statsgrunn. Spørsmålene og NJFFs svar – se vedlegg 4.
Vi må bli enige om punktene i brevet.
Brevet diskuteres og noen endringer tilføyes slik at Rolf Arne kan lage et endelig forslag som
sendes ut til styre for godkjenning.
Sak 27/2014: Orienteringssaker
• Medlemsutviklingen, jfr e-post sendt styret 5. august.
Styret vedtar: Valgkomiteens oppgave i lokalforeningen løftes opp i medlemsblad og eventuelt eget
skriv som sendes til de valgte ute i lokalforeningene. Ansvarlig Rolf Arne.
• Samling fylkesinstruktører. Gjennomgang av rutiner ved gjennomføring av kurs.
Styret informeres av Rolf Arne. Styret er enig i fremgangsmåten.
• Lakselus

Håkon informerer om situasjonen i Ofoten og Vesterålen. Håkon lager utkast til reportasje/
mediaoppslag og situasjonen.
• Strykprosent i Nordland på jegerprøven – se vedlegg 5 og 6
Rolf Arne informerer og kommer tilbake i saken etter å ha innhentet ytterligerer informasjon om
hvilke kursholdere som har stor strykprosent.
• Regional plan for vannforvaltning i Nordland. Høring
Styret informeres av Rolf Arne. Steinar forteller om forhold i Rana, spesielt i forhold til
vandringshindring for fisk. Rolf Arne venter mer info som blir sendt ut til AU.
Sak 28/2014: Eventuelt
Rapport fra utvalgsledere.
Kvinneutvalget, Mary: Kvinnekontaktsamling avlyst, prøver på nytt i september.
Ungdomsutvalget, Jan Ole: Etterlyser mer samarbeid/informasjon med Ylva i forhold til de
arrangement som holdes. Har vært på ungdomssamling i Florø i vår.
Jaktutvalget, Arild: Utkast til høring på blodsporprøven/ettersøk laget i sommer.
Nettside, Knut: Etterlyser en mer oppdatert side.
Fiske etter anadrom fisk i fjorden, fritidsfiske. Regulering? Styret kommer tilbake til saken ved
neste møte.
Evaluering av villmarkscampen, fylkessekretæren lager evaluering av campen slik at vi eventuelt
lærere noe av dette.
I den grad det fylket blir konfrontert med kvoter for årets rypejakt, ønsker fylket ingen årskvote,
rundt 5 liryper og 7-8 fjellryper hvis dagskvoter skal settes.
Neste møte avholdes 10.november.

