Referat styremøte nr. 1/2019.
4. februar 2019 kl 14.30 – 19.30, Folkets Hus 2. etasje – Prinsens gate 115 i Bodø
Tilstede:
Steinar Høgaas, Rolf Almås, Ivan Kleven, Tommy Dahl, Torstein Glad, Monica Tveitdal
Mathisen, Elise Larsen, og Willy Rudborg over Skype under sak 02/2019
Administrasjonen:
Rolf Arne Tønseth, Ylva Edvardsen.
Forfall:
Gøran Dreyer

Saksliste:
Sak 01/2019: Godkjenning av
- innkalling og saksliste
- referat fra styremøte nr 7/2018, 3. desember 2018
Godkjent
Sak 02/2019: Økonomi
Gjennomgang status regnskap 2018 og forslag til budsjett 2019 av Willy Rudborg.

Sak 03/2019: Status årsmøte 2019
• Gjennomgang av aktivitetsplanen 2019
• Planleggingsmøte: Endring i møtestruktur.
Forslag: Innkalle hele utvalgene på første møtet etter årsmøter, for å få til et
samarbeidsmøte. Ikke oppmøte strykes. Dette vil medføre kostnader, som kan
bety færre fysiske møter og flere Skypemøter.
Sende signal til valgkomiteen om at de som velges må være forberedt på å
måtte møte på årsmøtet.
•

Småvilttaksering: Ønske om mer lengre nord, pr dagsdato er Gjerdalen lengst nord

•

NJFFs-innsatsmedaljer
Styret NJFF Nordland støtter ikke forslaget som er sendt inn. Rolf Arne tar kontakt
med innsender, for begrunnelse av avslaget
Deltagelse foreningenes årsmøter:
Grane JFF Rolf Almås
Vefsn JFF 12.mars Rolf Almås og Rolf Arne Tønseth
Sulitjelma JFF 27. februar Elise Larsen
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Narvik og omegn JFF 25. februar Tommy
Sak 04/2019: Tema på årsmøte 2019
Vi har tidligere vedtatt at tema skal være Villaksens År 2019.
Temamøte holdes på Radisson Blu lørdag 16. mars 2019 kl 11.00 – 18.00.
Foreløpig oppsatt program:
Kl 11.00 – 12.00: Lunsj
Kl 12.00 – 18.00: Bjarte Erstad, leder av sportsfiskeutvalget i NJFF: Villaksens År 2019
Fylkesmannen i Nordland: Status laksebestand i Nordland
Kultivering av gytebekker for sjøørret
Plenumsdebatt og gruppearbeid.
Kommentar dagsorden Årsmøte:
-Skypemøte Rolf Arne Tønseth og Tommy Dahl rundt temadagen og Bjarte Erstads oppdrag
til temadagen.
- Biotopforbedrende tiltak i elvene: NVE, Knut Ivar Hoset invitere til fagdagen. Tommy tar
kontakt.
Innkommende saker:
- Saltdal JFF fremmer følgende forslag til årsmøte:
1. På bakgrunn av ovennevnte ber vi årsmøte i NJFF Nordland ta opp valg av representant til
Statskogs regionutvalg for Salten opp som en sak under valg på årsmøtet.
2. Vedtektene til NJFF Nordland § 6, pkt 12 endres slik:
«Valg av 2 NJFF representanter til Statskogs regionutvalg for Helgeland og
Salten. Representanten som velges til Statskogs regionutvalg skal være bosatt i den aktuelle
regionen. Valgkomiteen fremmer forslag.»
3. Vi ber fylkessekretær foreta en skriftlig henvendelse til Statskog region Salten der NJFF
Nordland fra og med år 2019 får tilgang til saksopplysninger og saksprotokoller for saker som
er relatert til jakt og fiske i region Salten. Alle slike referat legges ut på nettsiden til NJFF
Nordland der styrereferat og årsmøtereferat ligger tilgjengelig for alle. Dette vil gjøre det
mulig for alle medlemmer å få en innsikt i saker som berører den enkeltes tilgang til jakt og
fiske på statsgrunn.
Styret Saltdal Jeger og Fiskerforening

Dato: 09.01.19

Styret behandlet saken på styremøtet 4.februar.2019 med følgene vedtak:
1. Punkt 1 er imøtekommet.
2. Setningen «Representanten som velges til Statskogs regionutvalg skal være bosatt i den
aktuelle regionen» støttes. Det innebærer at § 6 pkt 12 i vedtektene endres til: Valg av 2 NJFF
representanter til Statskogs regionutvalg for Helgeland og Salten. Representanten som velges
til Statskogs regionutvalg skal være bosatt i den aktuelle regionen. Valgkomiteen fremmer
forslag.
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3. Fylkessekretær tar kontakt og ber om at Referat blir tilegnelige til alle via Statskog sin side.
Mulig link til dette legges ut på NJFF Nordland sin nettside.
-Narvik-og Omegn og Ballangen JFF ønsker å fremme følgende sak til årsmøtet:
At Nordland JFF skal ha som målsetning å arbeide for at Statskog, som er Norges største
grunneier og selger av jaktkort, snarlig innfører en generell skuddpremie på predatorer.
Skuddpremie må være slik at den effektivt fører til øket jakt av særlig rødrev og mår, men
også kråkefugler vil ha positiv innvirkning på bestand av truede arter.
Styret behandler saken på styremøte 4. Februar 2019 med følgene vedtak:
1 fylke Støtter Intensjon i forslaget om fokus på økt småpredator bekjempelse.
2 NJFF Nordland tar opp med Statskog for å få til tilsvarende prosjekt i nord og sør som
smårovilt prosjektet i Salten.

Sak 05/2019: Fylkesinstruktør hagle sør
Vedtak:
Sverre Svendsen innstilles som ny FI hagle sør fra det tidspunkt han har deltatt på obligatorisk
samling for nye FI.
Sak 06/2019: Fylkesinstruktør jakthund dressur

Vedtak:
Steinar Pettersen innstilles som ny FI jakthunddressur fra det tidspunkt han har deltatt på
obligatorisk samling for nye FI.

Sak 07/2019: Avtale om opplæringsjakt på storvilt mellom Statskog Salten og NJFF
Nordland
Vedtak:
Styret slutter seg til avtalen om opplæringsjakt på storvilt mellom Statskog SF i Salten og
NJFF Nordland for 1 år.
Sak 08/2019: Orienteringssaker
Jegerprøve instruktør:
•

NaCl Et kurs oppsatt Brønnøy 22-24 november 2019. Forespørsel om behov sendt ut
til lokalforeningene. Tilbakemelding fra Hadsel, de har meldt på 2. Ballangen har
tenkt å melde på 2, en er påmeldt. Sortland har 1, Sømna har 1, Vestvågøy har behov
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for 2 instruktører. Hensikten var å finne ut hvor stort behov det er for instruktører.
Tallene er for lave til at vi kan høre med NaCl om nytt kurs i Nordland. Nevnes på
årsmøtet for å høre om behovet kanskje er større.
Bruk av anlegg i forbindelse med kurs i regi av NJFF Nordland:
•

Sendt ut forespørsel om pris av leie av bane til 12 foreningen. Ikke noe respons.

Herøy jeger og fisk:
•

Fylkesstyrets forslag om å legge ned foreningen er ikke behandlet av forbundsstyret,
da de har fått på plass et styre som ønsker å opprettholde foreningen. Får et år på seg
til å få opp aktiviteten.

Sak 09/2019: Eventuelt
Forslag til kandidater til sentralstyre:
•

Styret i Nordland JFF har foreslått Vanja Fjerdingøy og Ivan Kleven til det sentrale
barne-og ungdomsutvalget, og Monica Tveitdal Mathisen til det sentrale
kvinneutvalget.

Seminar villaksens år:
•

Forslag til brev til invitasjon blådialog. Forvaltning av anadrom fisk i Nordland.

Styreverv FNF Nordland:
•

NJFF Nordland foreslår Ylva Edvardsen som leder.

Årsmøteuttalelser:
•

Elgpåkjørsler

•

Bør også ha uttalelse om andre temaer

Referat
Elise Larsen
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