Møtereferat styremøte NJFF Nordland 02/2014, Skogvoktergården Saltdal, 26.mai.2014
Innkalte:
Knut Haugen, Steinar Høgaas, Christian Ruså, Willy Rudborg, Mary Halfrid Engan, Mikael
Østensen, Arild Pettersen, Håkon Pedersen, Jan Ole Østensen.
Ikke møtt: Mary Halfrid Engan, vara kunne heller ikke møte. Jan Ole Østensen.
Kopi: Alle nestledere i utvalg. Ved avbud møter nestleder.
Administrasjonen: Rolf Arne Tønseth, Ylva Edvardsen, begge møtt.

Saksliste:
Sak 13/2014: Godkjenning av saksliste/innkalling/saker til eventuelt.
Referat fra forrige møte ble sendt til oppmøtte styrerepresentanter.
Vedtak: Saksliste godkjent. Referat fra forrige møte godkjent.
Sak 14/2014: Økonomi
Gjennomgang av status økonomi av Willy Rudborg.
Knut informerer om skifte av bank fra Sparebanken til DNB.
Ingen økonomirapport klar til møte. Willy Rudborg, ny kasserer, har satt seg inn i og har kontroll på
økonomien, sender ut informasjon/rapport etter endt mai.
Kasserer ber om utskrift av aksjebok fra Jakt og Fiskesenteret AS for å sjekke opp NJFF Nordlands
tidligere aksjekjøp.
Styret tar økonomistatus til etterretning.
Sak 15/2014: Gjennomgang av årsmøtet og fattede vedtak
Styret gjennomgår avholdelse av temadag, årsmøtet og de konsekvenser årsmøtevedtakene får for
styrets arbeid. I tillegg gjennomgås handlingsplanen.
Leder orienterer styret om gjennomføringen og de vedtak som ble fattet på årsmøte. Styret tar dette
til orientering.

Sak 16/2014: Gjennomføring av årsmøtene
Årsmøtene har vært dårlig besøkt de siste årene. På Sortland møtte 23 av 110 stemmeberettigede.
Grunnen til det lave oppmøte ble diskutert på årsmøte, og styret må ta en grundig evaluering med

bakgrunn i en undersøkelse blant foreningene, og til neste år komme opp med noe nytt som kan
være mer samlende.
Til diskusjon er innholdet i undersøkelsen.
Styret diskuterer bredt og kommer ikke til annen konklusjon enn at årsmøte ikke bør gjennomføres
som årene før. Temadagen ser ut til ikke å være heldig, løse forslag om å ha større mulighet for
diskusjoner som treffer lokallagene. Styret bør vurdere tidsaspektet, kostander med gjennomføring.
Skal fylkesårsmøtene bli mer saksorientert?
Sak 17/2014: Eventuell flytting av fylkeskontoret.
Styret må gjøre en vurdering av den fremtidige beliggenhet til kontorets geografiske plassering.
Momenter her er rekrutering, tilgjengerlighet, kommunikasjon og nærhet til off.virksomheter.
Vedtak: 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.
Sak 18/2014: Samarbeid med lokallagene
I henhold til arbeidsprogrammet skal vi gjennomføre regionsmøter for å styrke samarbeidet med
lokallagene.
Til diskusjon er innhold, gjennomføring og tidspunkt.
Vedtak:
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.
Sak 19/2014: Møter mellom Statskog og lokallagene
På årsmøte 2013 ble det vedtatt at vi skal ta initiativ overfor Statskog om å innkalle
lokalforeningene i Salten og Helgeland til 2 årlige kontaktmøter. Utgangspunktet for årsmøtesaken
var at tidligere Samarbeidsutvalg Salten Jakt- og fiskeadministrasjon ikke var videreført og at det
ikke har fungert siden 2006.
For lokallagene i Salten har møteplassen fått navnet Salten kontaktutvalg, hvor NJFF-Nordland har
møterett. I Salten er det avholdt 2 møter i 2013. I 2014 er møtedatoer fastsatt til 27. mai og 6.
november.
Ønskede rutiner, møteform og gjennomføring av møter i Salten kontaktutvalg diskuteres.
Innspill til møte 27. mai kl 18.00.
Vedtak:
Fylkesstyret gir beskjed til Statskog i møte 27.mai at fylkestyret ikke er fornøyd med dagens
modell, og kommer tilbake med forslag til hvordan dette kan gjøres i fremtiden.

Arild Pettersen og Christian Ruså settes til å finne en hensiktsmessig modell for
kontaktutvalgsmøtene.
Sak 20/2014: Forslag fremmet for Fuglehundtinget til FKF om at medlemskap i FKF av
foreninger tilsluttet NJFF skal opphøre.
I vårt fylke vil dette gjelde Bodø JFF, fg, Rana JFF fg, og Vefsn JFF fg.
Steinar Høgaas setter styret inn i historikk og redegjør for saken. Dagens forslag fra FKS eksluderer
mange lokallag(NJFF) i Nordland som i dag organiserer det meste av fuglehundarbeid
Vedtak:
Steinar Høgaas og Rolf Arne Tønseth forfatter et kort og tydlig brev til FKF med kopi til NKK og
NJFF sentralt med NJFF Nordlands bekymring rundt saken.
Sak 21/2014: Avtale mellom Fylkesinstruktører og NJFF.
Gjennomgang av standardavtale. Er disse god nok, - eventuelle tilføyelser.
Vedtak:
Styret går gjennom standardavtalen og kommer med endringer til:
Aktivitetsnivå: Årlig gjennomgang med fylkesstyret.
Under Annet: Fylkesstyret kan etter vurdering og vedtak si opp avtelen med et års oppsigelse.
Sak 22/2014: Orienteringssaker
• Samling nye fylkesinstruktører 20. – 21. juni på JFS. 5 er påmeldt.
Ettersøk: Jan-Tore Olsen, Willy Rudborg, Jan Erik Nyland
Hagleskyting: Mikael Østensen
Fluekasting: Kjell Albertsen
• Rolf Arne Tønseth avspaserer 4.-6. juni. Sommerferie 7. juli – 1. august.
SAK 23/2014: Eventuelt
• Småkraft: Steinar Høgaas legger frem saken. Mange små bekker blir tørrlagt, dette er elver
som er viktig for naturmangfold og ikke minst rekrutering.
Vedtak: Fylkessekretær bør minne på lokallag om å komme med uttalelse i høringsrundene og bidra
med støtte til saklige og vektige argumenter.
Seinvår jaktprøve på rype. Steinar Høgaas legger frem saken. Statskog Region Salten har
avslått prøver etter 15.april.
Vedtak: Fylkessekretær informerer Statskog om uttalelse fra Miljødirektoratet om tider for
jaktprøver på våren.
•

•

Forholdet til kommunekort og regionskort. Arild Pettersen legger frem saken . Få en
avklaring på hva som blir tilbydd.

Styre tar saken til orientering.
Kvotesetting. Arild Pettersen legger frem saken. Tydelig mangelfull grunnlag på mye
brukte området.
Styret tar dette til i orientering.
•

Dårlig rekrutering til leirdueskyting. Mikael Østensen legger frem saken. Forslår et felles
møte for lokallagene der det arrangeres skytestemner. Samkjøring av terminlister og
arrangement.
Vedtak: Mikael Østensen lager forslag til et felles møte og sender sekretær og styret.
•

SNO. Håkon Pedersen informerer. Ønsker mer fokus på ulovlig fiske og bedre kontroll fra
SNO. Setter søkelys på at det brukes lite ressurser fra SNO på ulovlig fiske.
Styret tar saken til orientering.
•

Fiskeutstyr dekkes ikke av NJFF sentralt før neste år. Håkon Pedersen legger frem
saken.
Vedtak: Fylkessekretær lager brev til Steinar Paulsen for å få redegjort saken.
•

•

Møteplan. Leder legger frem forslag til møtetidspunkt for de 2 neste møtene. Forslag til et
møte 18.august og et 10.november.

Møte heves.

