Referat styremøte 2 - 2015 NJFF Nordland
6. mars 2015 kl 18.15 – 21.00, Hotell Scandic Bodø
Innkalte:
Steinar Høgaas, Christian Ruså, Willy Rudborg, Mary Halfrid Engan, Mikael Østensen, Arild
Pettersen, Håkon Pedersen, Jan Ole Østensen.
Alf Tjønna møtte for Mikael Østensen.
Forfall: Christian Ruså
Willy Rudborg deltok fra kl 19.15
Administrasjonen: Rolf Arne Tønseth
Ylva Edvardsen

Saksliste:
Sak 14/2015:
- Innkalling godkjent.
- Saksliste godkjent med tillegg om forslag til uttalelse til årsmøte.
- Referat fra styremøte 28. januar 2015 godkjent.
- Saker til eventuelt
- Forslag til uttalelse til årsmøte

Sak 05/2015 forts: Status årsmøte 2015
Årsmøtepapirene og deltakerliste ble gjennomgått.
.
Vedtak:
Styret ser seg tilfreds med de forberedelser som er gjort i planleggingen av årsmøtet.

Sak 15/2015: Økonomi

Willy har ikke begynt å føre regnskap for januar og februar. Gjennomgang økonomi utsettes
til neste møte.

Sak 16/2015: Motivator jegerprøveinstruktører
Vedtak:
1. Nils Midgaard engasjeres til å lage en historikk på utviklingen i antall JP og antall
utdannede JP årlig de siste 10 år, samt en oversikt over hvilke lokallag som har JP og
eventuelt hvor mange. Tallgrunnlaget presenteres styret senest innen utgangen av 2015.
2. Nils Midgaard engasjeres som motivator for å få eksisterende JP til å ta oppdateringskurs,
og overfor lokallagene slik at de får rekruttert nye JP.
3. NJFF Nordland dekker eventuelle kostnader til Nils Midgaard.

Sak 17/2015: Forslag til NJFFs Landsmøte 2015
Vedtak:
Årsmøte i NJFF Nordland foreslår at hovedmålene i § 2 endres og tilføyes «friluftsliv», slik at
 strekpunkt en lyder «ivareta medlemmenes interesser innen jakt, fiske, friluftsliv og
naturforvaltning.»
 strekpunkt tre lyder «være den viktigste kunnskapsformidleren om jakt, fiske og friluftsliv
i samfunnet.»
 strekpunkt fem lyder «sikre naturgrunnlaget og samfunnets rammebetingelser for jakt,
fiske og friluftsliv gjennom faglig og politisk virksomhet.»

Sak 18/2015: Orienteringssaker
 NJFFs representasjon i FNF fra 2016
Ylva Edvardsen ønsker avløsning fra 2016. Styret oppfordres til å lete etter rett person
som kan overta etter Ylva.
 Mulig forslag på representant til Forbundstyret
NJFF Nordland stiller seg bak gjenvalg av Nordlands representant i Forbundstyret.
Fylkesstyret mener det er nødvendig med en bedre dialog med Nordlands representant i
Forbundstyret
 Hyttekatalogen
Hyttekatalogen bør bli elektronisk. Fylkessekretær skal ta kontakt med Trygve Næss og
Idetrykk for å få greie på mulighetene for dette.
 Festeavgift på hytter statsgrunn
Fylkessekretær orienterte om henvendelser fra foreninger som har fått kraftig økning i
festeavgiften, med opp mot 300 %. Kommer antakelig opp som sak på årsmøtet.
 Status kontor
Renhold av kontoret på Folkets Hus må NJFF Nordland betale for selv. Det er kun
renhold av fellesarealer som inngår i leieprisen. Folkets Hus har et møterom som kan egne
seg for styremøter. Langt billigere enn på hotell. Neste styremøte legges til Folkets Hus.
Ylva orienterte om at FNF er interessert i å leie lokalene vi har på Statskog. Kan bli
aktuelt fra juni/juli 2015. Det innebærer at Ylva flytter til kontor på Rognan fra samme
tidspunkt.
 FI hagle sør
Vi har søkt etter FI hagle sør både på hjemmesiden til NJFF Nordland og ved e-post til
lokallagene på Helgeneland. Fylkessekretær orienterte om at vi per dato ikke har fått noen
henvendelser.
Sak 19/2015: Eventuelt
 Det ble utarbeidet forslag til uttalelse om Statskogs pågående utredning for salg av deler
av Statskogeiendommer i Nordland. Legges frem på årsmøte for endelig vedtak.
Rolf Arne Tønseth
referent

