Referat styremøte 01/2015 NJFF Nordland
28. januar 2015 kl 17.00 – 21.00, Thon Hotel Nordlys, Bodø
Innkalte:
Steinar Høgaas, Christian Ruså, Willy Rudborg, Mary Halfrid Engan, Mikael Østensen, Arild
Pettersen, Håkon Pedersen, Jan Ole Østensen.
Forfall: Christian Ruså
Administrasjonen: Rolf Arne Tønseth

Saksliste:
Sak 01/2015:
- Innkalling godkjent.
- Saksliste godkjent med endring om at «Rammebetingelser for elgjakta» i sak 10/2015 tas ut, og
at ny sak 10/2015 blir «Respons fra Statskog på brev fra NJFF Nordland».
- Referat fra styremøte 17. desember 2014 godkjent.
- Saker til eventuelt godkjent:
- Referat fra regionsamling
- Status oppdrett Skjerstadfjorden
- Fylkesinstruktør hagle
- Neste styremøte
Sak 02/2015: Tilrettelegging av arbeidsforhold til fylkessekretær
Det ble påpekt en summeringsfeil under punkt d) i saksfremlegget. Totale kostnader med en delt
løsning med kontor for NJFF Nordland blir i 2015 kr 72.433.
Vedtak:
Styret vedtar at fylkessekretær snarest mulig kan ha sitt arbeid med utgangspunkt i Bodø, og at
friluftsveileder kan ha sitt arbeid med utgangspunkt på Rognan senest innen 1. oktober 2015.

Sak 03/2015: Søknad om lønnsøkning fra friluftsveileder
Vedtak:
1. Styret fastsetter årslønnen til friluftsveileder til kr 415.000 per år med virkning fra 1. januar
2015.
2. Nivået på lønnsøkningen må ses i lys av at fylkeslaget kan starte arbeidet med å tilrettelegge
arbeidssted for friluftsveileder nærmere bosted, og dette anses for å gi friluftsveileder en netto
lønnsøkning i form av lavere reiseutgifter og kortere reisetid.
3. Lønnsøkningen ses i sammenheng med at styret ber friluftsveileder i samarbeid med
fylkessekretær, å utarbeide et forslag til fremtidige arbeidsområder og arbeidsoppgaver. Dette
forslaget inviteres friluftsveileder til å drøfte med styret i styremøte etter fylkesårsmøte 2015.

Sak 04/2015: Økonomi
Gjennomgang av status økonomi av Willy Rudborg. Driftsinntekter på kr 1.512.673,12.
Driftsutgifter på kr 1.264.928,79. Driftsresultat på kr 247.744,68.
Vedtak:
Styret godkjenner regnskapet for 2014.

Sak 05/2015: Status årsmøte 2015
Gjennomgang av status ved fylkessekretær.
Vedtak:
Forberedelsene til årsmøte er under kontroll. Følgende presiseres:
- Fylkesstyremedlemmer bør være utsendinger til landsmøte 2015
- Nils Midgaard inviteres spesielt for å få en stor takk for sin innsats som fylkesinstruktør
jegerprøven
- Steinar foreslås som ordstyrer
- Fylkesstyremedlemmer oppfordres til å komme med forslag til uttalelse til årsmøte. Forslagene
behandles på styremøte fredag 6. mars 2015
- Fylkessekretær må avklare med Bjarne Oppegård om han kun skal orientere om
«Foreningsløftet 2015» eller om han også skal informere om «Nytt fra NJFF». Ønsker han i så
tilfelle spørsmål på forhånd?
- Vi skal lage mappe med årsmøtepapirene og deltakerliste til alle deltakerne.

Sak 06/2015: Avtale med regnskapsfører
På styremøte 17. desember 2014 ble det vedtatt at fylkessekretær skulle lage forslag til avtale med
regnskapsfører – se vedlegg 5.
Vedtak:
Forslag til avtale med regnskapsfører godkjennes.

Sak 07/2015: Ny fylkesinstruktør fluekasting
Vedtak:
Kjell-Helge Christensen innstilles som fylkesinstruktør fluefiske. Før det inngås avtale med
Christensen, må han holde to instruktørkurs hvor deltakerne evaluerer Christensens pedagogiske
opplegg og evner.
Han får tilbud om å delta på kurset for nye FI på Jakt- og Fiskesenteret i mai 2015.

Sak 08/2015: Forenkling av utmarksforvaltningen
Vedtak:
Styret i NJFF Nordland tar rapporten om forenkling av utmarksforvaltningen til orientering, og kan
ikke på grunn av den korte fristen og sakens omfang komme med innspill.

Sak 09/2015: NJFFs rolle i arbeidet med vilttiltak
Vedtak:
NJFF Nordland slutter seg til notatet om NJFFs rolle i arbeidet med vilttiltak.
Vi synes det er viktig og gledelig at det settes fokus på den rollen som jegerne har i forvaltningen av
våre viltarter. Jegerne har som det beskrives ingen formell rolle, slik rettighetshaver og
forvaltningen har, men gjør likevel den viktigste jobben ved å ta ut viltet.
Vi er imidlertid bekymret for at man ikke kommer til å ha tilstrekkelig med jegere til å gjøre jobben
i fremtiden. Påleggene fra forvaltningen blir flere og mer detaljerte, og krever hele tiden mer av
jegerne i form av kunnskaper og trening. Samtidig opplever vi at våre synspunkter fremmet
gjennom flere høringer de siste årene blir lite vektlagt. Mange jegere opplever også at man har liten
ryggdekning og støtte den dagen det «går galt», selv om den jobben man gjør er både ønsket og helt
nødvendig. Dette gjør seg spesielt gjeldende innen rovviltforvaltning hvor man har søkelyset på seg
fra både forvaltning, media og dyrevernorganisasjoner, men også en ordinær feilskyting på
hjorteviltjakt skaper mange steder så mye ubehag at jegere faller fra og velger å bruke tiden sin på
andre ting. De siste og antatt kommende endringer i regelverket for ettersøkshund er et annet veldig
godt eksempel på det vi oppfatter som en totalt forskjellig virkelighetsoppfatning av hva som er
realiteten ute i skogen under praktisk jakt, og en endring som vi stiller store spørsmåltegn ved om
lar seg gjennomføre uten store konsekvenser for dagens hjorteviltforvaltning.
Vi mener det er særdeles viktig at NJFF i tiden som kommer har fokus på å spre budskapet om at
jegerstanden i Norge holder et veldig høyt nivå og gjør en utmerket jobb, men at det ikke er noen
selvfølge at man vil ha nødvendig antall jegere tilgjengelig i fremtiden hvis situasjonen som er
beskrevet over fortsetter.

Sak 10/2015: Respons fra Statskog på brev fra NJFF Nordland

Vedtak:
Svaret fra Statskog gjennomgått. Statskog har imøtekommet flere av de punktene vi har påpekt.
NJFF Nordland er tilfreds med at vi har fått gjennomslag for harmonisering av jakt- og fiskereglene
med Troms.
Det må presiseres overfor Statskog at det er viktig at NJFF Nordland involveres tidlig i prosesser
ved fastsetting av jakt- og fiskeregler, f.eks når reglene for neste jaktår skal fastsettes.

Sak 11/2015: Kartlegging av veier anlagt i forbindelse med vassdragsutbygginger
Vedtak:
Fylkessekretær henvender seg til lokalforeningene for å få hjelp til å lage en oversikt som beskrevet
over veier som er anlagt i forbindelse med vassdragsutbygginger i Nordland.

Sak 12/2015: Orienteringssaker
 Foreningsløftet 2015
Det ble gitt kort orientering fra styreleder om forbundets satsing på et bedre samarbeid
mellom alle nivåene i organisasjonen.
 Kurstilbudene fra NJFF Nordland

Det ble gitt kort orientering på status kurstilbud fra fylkessekretær.
Sak 13/2015: Eventuelt
 NJFF Nordlands arbeid med å få stoppet planene om mer oppdrett i Skjerstadfjorden
Fylkessekretær orienterte.
 Fylkesinstruktør hagle
Mikael har ikke tid å arrangere kurs i år.
Vedtak:
Fylkessekretær skal så snart som mulig prøve å få en fylkesinstruktør hagle for sørfylket.
For kurs i 2015 engasjerer vi FI fra et annet fylke.
 Neste styremøte.
Fredag 6. mars kl 18.15 på Scandic Bodø (samme hotell som årsmøte).

Referent
Rolf Arne Tønseth

