Referat fra styremøte 2/ 2011, NJFF - Nordland
Best Western Hotell, Narvik 1. april 2011
Til stede: Roy Nilsen, Gunnar Arstad, Håkon Pedersen, Roger Lisø, Trygve Næss og Ylva Edvardsen
Leder Roy Nilsen ønsker velkommen til styremøte. Grunnet stort frafall var ikke styret
beslutningsdyktig, jf.Vedtekter for Njff- Nordland §9.
Fylkessekretær uttrykte bekymring for lavt oppmøte på styremøte, og henstiller til at oppmøtet MÅ
bli bedre.
Saksliste
14/2011. Godkjenning av innkalling og saksliste
Da styret ikke er beslutningsdyktig utgår sak 5 og 6 iflg saksliste.( Ref. h.h.v sak 18 og 19)
15/2011 a) Referat fra forrige styremøte, 28. – 29. jan. 2011
Referat godkjent.
16/2011 Økonomi
1. Regnskap 2010. Gjennomgang ved kasserer G. Arstad. Konkluderer med god likviditet og
resultat som forventet. Revisjonsberetning konkluderer med at regnskap er i samsvar
med regler og god regnskapsskikk.
2. Budsjett 2011. Gjennomgang ved kasserer.
Kursvirksomhet defineres som usikker post i budsjettet.
3. Momsrefusjon.
For mva refusjon betinges det at FL er registrert i Frivillighets registeret, og at vi
benytter Statsautorisert revisor. Roger foretar nødvendige omregistreringer etter
avviklet Årsmøte.
4.

Tilgang konto.
FL admin. ønsker kontoinnsikt i forb m bl.a forhåndsinnbetalinger til kurs. Det samme
gjelder disponering i forb m kasserers fravær.
Gunnar tar saken, og legger frem forslag neste styremøte på
hvordan dette kan løses.

17/2011 Årsmøte
Gjennomgang av Årsberetning. Planlegger gjennomføring.
Lokalisering av Årsmøte 2012. Styret ønsker at neste årsmøtesamling legges til Mo i
Rana , 2. – 4. mars 2012.

18/2011 Søknad om lønnsforhøyelse fra Ylva Edvardesen
Styret ikke beslutningsdyktig, og saken overføres til neste styremøte. Dato for søknad
lønnforhøyelse opprettholdes.
19/2011 Elgpåkjørsler i Nordland
Saken overføres neste styremøte.

20/2011 Opptak Njff- Nordland
a) Rana Laksforening. Styret opprettholder tidligere vedtak om at RLF inngår som en
underavdeling i Rana jff.
b) Opptak av Røst jff. Røst jff anbefales opptatt i Njff. Trygve og Ylva besøker
foreningen i løpet av våren.
c) Glomfjord jff. Trygve har besøkt enhetsledere i Meløy kommune med tanke på
etablering og opptak.
21/ 2011

Underslag i ei lokalforening.
Trygve orienterte styret om saken. Saken refereres ikke.

22/2011 Orienteringssaker
Ylva orienterte om portalen. Her nevnes instruktørordninger, standardkontrakter,
påmelding kurs med mer. FL-admin oppdaterer fortløpende.
Roy orienterte fra Nordnorsk møte. Referat ved hendv. FL-admin.
Autorisasjon av ny FI- rifle. Wiktor Berg foretar nødvendig opplæring/oppfølging med
Steinar Fagernes. Steinar vil bli formelt autorisert ved første ”ordinære” kurs.
Fiskekart. Samarbeid Njff, Statskog, Statkraft og Nordland bondelag. Opplag 10.000. Utgis
1. juni 2011.

23/2011

Representasjon i FNF flyttes fra adm til tillitsvalgte.
Ungdomskoord. har i dag denne funksjonen. Grunnet stor arbeidsmengde ved FL-admin,
ønskes denne oppgaven overført tillitsvalgte ved styret. Styret finner dette rimelig.
Roger stiler et skriv til FNF-Nordland hvor en redegjør for at representasjon vil bli flyttet.
Leder foreslår at representasjonsoppgaven tillegges styrets nestlederfunksjonen. Dette
konkret må styret ta stilling til i egen sak.

24/2011 Kjøp av jubileumsbok fra Narvik og omegn Jff.
Boka kjøpes og tildeles alle deltagerne på Årsmøte. Faktureres FL.
25/2011

Neste styremøte .
Neste styremøte blir telefonmøte 14. april mellom kl. 19.00 – 20.00

26/2011 Eventuelt.
Ingen saker behandlet

Roger Lisø
sekretær

