Referat styremøte 18. april.
Sted: Storgt. 19, Bodø
Tid: 17.30 – 20.00
Til stede: Jan Ole Østensen (leder ungdomsutvalg), Knut Haugen (leder), Oddny Remlo
(kasserer), Håkon Pettersen (leder fiskeutvalg), Arild Pettersen (leder jaktutvalg)
Avbud: Maria Almli (nestleder), Trond Tidemann (sekretær), Unni Karlsen (leder
kvinneutvalg), Mikael Østensen (leder skyteutvalg).
Sak 11/2013: Godkjenning av saksliste/innkalling/saker til eventuelt.
Vedtak: Innkalling og saksliste enstemmig vedtatt. Referat fra forrige styremøte godkjennes
ved utsendelse av e-post 14. dager i etterkant.
Saker til eventuelt: leder jaktutvalget ønsket mer informasjon angående jaktradiolisens, ny
våpenlov og retten til land og vann. Bakgrunn for dette var at det var informert om sakene på
et stabsmøte i NJFF-sentralt. I tillegg ønsket han å informere om Online 2015.
Sak angående studieforbundet. Hvem skal ha tilskuddet på disse når fylkeslaget er involvert
og det er lokallagene som etterspør kurs? Saken er fremmet fra rifleinstruktør Steinar
Fagernes (se egen e-post).
Innspill Alf Tjønna: elgjakt på statens arealer (Arild Pettersen).
Sak 12/2013: Økonomi
Ingen avvik i forhold til det forventet budsjett i 2013. I forhold til budsjettet 2012 har en
kommet fremt til at resultatet er vesentlig bedre enn det som ble presentert. På årsmøtet ble
det presentert et overskudd på kr. 84.000,-. Etterregning har vist seg at dette er kr. 141.000,- i
pluss. Vi tar utgangspunkt i dette for den videre driften. Ved neste årsmøte informeres det om
resultatet.
Det er forspurt NJFF-sentralt om ny kontoplan.
Kasserer informerte om renter på vår konto. Vi har dårlig avtale på høgrentekontoen.
Kr. 10.000,- fra Glomfjordfondet, kr. 15.000,- fra Beiarn kommune og kr. 50.000,- gitt til
gjennomføring av Villmarkscampen i Beiarn.
Kr. 160.000.- er utbetalt av Nordland fylkeskommune for NJFF-Nordland sin
ungdomskoordinatorstilling. Kr. 4.000,- gitt fra Fylkesmannen i Nordland for temadag gaupe
via midler til konfliktdempende tiltak mot rovviltskader 2013.
Vedtak: Styret tok informasjonen til etterretning. Knut Haugen tar kontakt med Sparebank 1
for å få bedre renter på høgrentekonto.
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Sak 13/2013: Gjennomgang av årsmøtet og fattede vedtak
Arild Pettersen fortalte kort om årsmøtet:
Gode foredragsholdere, god stemning, men dårlig tid. Tema om gaupe kunne vært redusert og
det hadde holdt med to foredragsholdere. Sosialt og trivelig på kvelden. Årsmøtet gikk greit
selv om det var enkelte regnskapsmessige ting en ikke kunne svare på.
Årsmøtesak fra Saltdal
Mye diskusjon rundt temaet. Dersom en skulle stemt for forslaget til styret og til Saltdal
hadde en ikke visst utfallet av saken. Det ble da diskutert et annet vedtak sammen med Saltdal
JFF og vi kom frem til et omforent forslag som ble vedtatt.
Fylkessekretær informerte at det vil bli et møte i slutten av mai mellom lokallagene og
Statskog, region Salten.
Valg
Jan Ole Østensen (leder ungdomsutvalg) har ikke fått noen nestleder.
Neste årsmøtet
Vedtatt gjennomført på Sortland. Håkon Pedersen ønsket at en tidlig bestilte hotell og møte
lokale. Det kan også være lurt å leie buss fra Bognes til Sortland så slipper så mange å kjøre
bil over ferga. Kostnadene med ferge ligger over 300 kroner. Kan være noe å spare der for
fylkeslaget.
Sak 14/2013: Utdeling av retningslinjer for utvalgenes arbeid
Hensikten med retningslinjene er at utvalgene skal ha en viss bakgrunnsforståelse for deres
arbeid i utvalget.
Retningslinjene syntes oversiktlige og greie.
Jan Ole Østensen kommenterte at han må koordinere arbeidet med Ylva. Han ønsket gjerne et
møte med Ylva for å få diskutert koordineringen.
Fylkessekretær informerte Jan Ole Østensen om at han vil få tilsend alle ungdomskontaktene i
lokalforeningen slik at han har et kontaktnett.
Arild Pettersen (leder jaktutvalget): Vi må være bevisst på fagutvalgmodellen. Jaktutvalget
har fungert bra i forhold uttalelse i jaktrelaterte saker. Viktig at vi ikke krever for mye av de
som sitter som medlemmer, bla. for eksempel. At de skal delta fysisk på arrangementer.
Når det gjelder medlemmer må det være opp til utvalget å finne de rette ressurspersoner og
benytte seg av den kompetansen de har. Ressurspersonene må følge valget. Det må da
oppnevnes nye ressurspersoner etter hvert nyvalg. Enten kan en beholde dem eller skaffe nye.
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Vedtak: Retningslinjene enstemmig vedtatt.
Sak 15/2013: Klage på avslag: Bruk av viltkamera som tilsyn av jervbåser.
Arild Pettersen informerte om klagen til Prosjekt utmark i forbindelse med
jervejaktprosjektet. Klagen gjelder bruk at viltkamera til bruk ved tilsyn av jervebås.
Vedtak: Klagen angående avslag på bruk av viltkamera for bruk til tilsyn av jervebås tilsluttes
enstemmig fra styret.
Sak 15/2013: Orienteringssaker
Konstituering av Statskogs regionråd (Knut Haugen):
Knut orienterte om sammensetningen av utvalget. Fem offentlig utnevnte, en fra reindrift og
en fra jakt og fiskeinteressene. Det gjennomføres to møter i året. Arbeidsområdene til
Statskog gjennomgått (arealforvaltning, vannkraft, vindkraft, jakt og fiske m.m.). Utfordring å
se om utvalget har innvirkning på vedtak når saker kommer til utvalget. Det blir spennende å
se hvordan informasjonen til medlemmene i utvalget blir og hvordan Statskog følger opp
dette. Utvalget skal få tilsendt alle saker slik at en kan være på forkant av vedtakene.
Vedtektene til rådet ble gjennomgått.
Fylkessekretæren ønsket å legge en egen link til regionsutvalget på hjemmesiden. Her legges
nyheter og vedtekter m.m. eller link til Statskogs sider dersom de har egne sider om utvalget.
Regionsmøte mellom ledere, fylkessekretærer og NJFF-sentralt. Nordland, Troms og
Finnmark. 10.-11. mars. (Knut Haugen):
Espen Søilen ble oppdatert om Statskog som grunneier, småviltprosjektet på Helgeland og
Saltdal m.m. Det ble diskutert organisatoriske saker, rypeforvaltning, allmennhetens tilgang,
rovdyrproblematikk (kamera til overvåking av jervebåser, bedre rammebetingelser for jegere
både jakttider og hjelpemidler).
Tilskudd. Administrasjonen
Viser til gjennomgang av økonomien til fylkeslaget.
Kursvirksomhet fremover. Administrasjonen:
• Seljaktkurs avholdes 19. april-21. på Sortland. Alt klart.
• Jakthunddressur på Bestemorenga
• Hønsefugltaksering. Oppdatering av de som takserer på Statskogs områder i Salten
samt nye.
• Villmarkscampen i Beiarn vil ta noe tid for ungdomskordinator/friluftsveileder.
Medlemsbladet. Administrasjonen:
• Under arbeid og klart i løpet av uka.
Fylkesinstruktør ettersøk. Administrasjonen
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Ny frist for ettersøksinstruktør på fylket. Frist 5. mai. Det er kommet en søknad fra Alstahaug
JFF.
Gaupetaksering 2012
Fylkessekretær viste til møte på Hvalstad sammen med andre fylkeslaget som har
linjetaksering på gaupe, Webjørn Svendsen og Rovdata. Rovdata var ikke fornøyd med
dataene som er levert til Rovdata siden prosjektet startet opp. En er avhengig å gå linjene
100 % noe som har vist seg å være vanskelig. Konklusjonen etter møtet ble at Rovdata skal
vurdere om det kan benyttes en annen registeringsmetodikk. Foreløpig kjøres takseringen som
tidligere. Fylkessekretæren opplyste om at det hadde vært problemer med å få avholdt
takseringen i flere kommuner i år. Men vi har fått til de fleste. Det ble ikke gått noen linjer i
Rana kommune, som er vår største og vi håper dette kan ordne seg til neste år.
Oppdatering av hyttekatalogen
• Det er sendt ut til lag og foreninger angående endringer i hyttekatalogen. Sekretær vil
oppdatere katalogen etter en har gjennomgått lokallagenes sider.

Saker til eventuelt:
Jaktradiolisens:
Betaling av jaktradiolisens overholdes dårlig. NJFF administrerer jaktradiolisensen og ønsker
en fokus på hvordan en skal få eiere av radio til å betale avgiften. NJFF har gode inntekter av
denne jaktradiolisensen. Inntekten benyttes bla. for å holde kanalene åpne.
Retten til land og vann
Fylkessekretær informerte om at Finnmarkskommisjonens andre rapport som omhandlet
Nesseby kommune var lik den første rapporten som omhandlet Stjerneøya og Seiland. Ingen
vesentlige ulikheter på disse rapportene.
Det ble også informert om at NJFFs klage angående småviltjakta på Finnmarkseiendommen
ennå ikke er behandlet i departementet.
Våpenlova
Lite nytt. Ny våpenlov sannsynligvis ikke vedtatt for høsten 2014. I tillegg skal det utarbeides
egen forskrift med rundskriv til loven. NJFF mener det kan være opptil to år før denne blir
endelig.
Sak angående studieforbundet.
Studiestøtten må gå til den som er teknisk arrangør. Dersom fylkeslaget er teknisk arrangør
går inntektene til fylkeslaget og dersom lokallaget er teknisk arrangør må studiestøtten gå til
lokallaget.
Administrasjonen vurderer saken til neste styremøte.
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Elgjakt på statens arealer (Arild Pettersen).
Alf Tjønna ønsket å ta opp en del sentrale punkter en ikke ble enige om på elgmøtet på
Helgeland. Dersom NJFF-Nordland skal si noe om dette må vi ha en brei høring hos
elgjegerne. Få innspill på nettet m.m.

Online 2015
Arild Pettersen sitter i arbeidsgruppa for Online 2015 som ble vedtatt skal igangsettes etter
landsmøte i 2012.
Det gjennomgås:
• Portalløsning: gammel og må eventuelt oppdateres. Det sees på nye løsninger.
• Fylkessekretærer (felles løsning på avtalebøker, e-postsystemer)
• Regnskap som kan tilbys fylkeslag og lokallag
• Arkivløsning- der en ser på muligheten for skanning og lagring på en sentral server.
Forbundets styremøte i Bodø
Frode og Maria ordner med faglig opplegg for styret. Styrets representanter må vurdere
hvorvidt de skal delta på møtet.
Fylkessekretær presenterte kort at Bodø JFF, Statskog og Fauske og Sørfold inviteres til å
holde foredrag.
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