Referat til styremøte nr. 3/2016.
11.mars 2016 på Meyergården, Mo i Rana.
Møtt:
Steinar Høgaas, Christian Ruså, Mary Halfrid Engan, Rolf Almås, Håkon Pedersen, Ivan
Kleven, Jens Andreassen, Torstein Glad, Mary Halfrid Engan, Rolf Almås, Willy Rudborg
Meldt forfall:
Administrasjonen: Rolf Arne Tønseth, Ylva Edvardsen, begge møtt.
Sak 12/2016: Godkjenning av
- innkalling og saksliste: GODKJENT
- referat fra styremøte nr 2/2016, på skype 8. februar 2016: GODKJENT
-saker til eventuelt:
2 saker meldes til eventuelt.
Sak 13/2016: Årsmøte 2016
Gjennomgang av det praktiske med årsmøtegjennomføring.
-Steinar Høgaas er ordstyrer under temadagen.
-Innlederne tar mot spørsmål i panel etter alle innledningene er over.
- Gaver til innledere, kniv utdeles til talere.
-Ordstyrer og sekretær årsmøtet, forslag fra styret: FS er sekretær, ordstyrer Steinar Høgaas.
-Forslag til fullmaktsnemnd Asle Hansen, Rolf Arne Tønseth
-Forslag til tellekorps: Ylva Edvardsen og Katharina Niva
-Forslag til personer som skriver under protokoll: Kjell Helge Christensen og Jim Nerdal.
-Forslag til resulosjonskomitee : Som leder foreslås Rolf Almås, medlemmer Arild Pettersen
og Elnar Olsen
• Årsmøtepapirene
o Styret tilføyer nytt kulepunkt i sak 6, kulepunkt 2. NJFF Nordland vil følge
opp arbeide med SRU2-innstilling, blant annet ved å nedsette en arbeidsutvalg
bestående av 3 personer som forbereder et grunnlag for styrets videre
behandling av saken.
• Valgkomiteens innstilling
o Styret foreslår ny kandidat i sak 12, NJFF Representant til Statskog
Regionutvalg. Begrunnelsen er at kandidaten bør sitte i fylkesstyret slik at
styret har førstehånds informasjon om arbeidet i Regionutvalget. Ny kandidat
foreslås, Christian Ruså, sekretær i styret som er foreslått gjenvalgt for 2 nye

år. Styret setter som forutsetning at vedkomne sitter i styret, og at nytt årsmøte
velger ny representant så snart som mulig etter eventuell fratreden fra styret.
o Styret ser at det mangler forslag til vara for Ivan Kleven. Styret prøver å finne
forslag til kandidat i tiden frem til årsmøte.

Sak 14/2016: FI hagle nord
Rolf Arne orienterer om bakgrunn for vedtak. Eget vedlegg i innkalling.
Jens Andreassen erklærte seg inhabil, og deltok ikke i behandlingen av saken.
Vedtak: Avtalen mellom NJFF Nordland og Mikael Østensen som fylkesinstruktør hagle sies
opp med virkning fra 11.03.2016.
Fylkessekretær underretter Mikael Østensen om vedtaket.
Sak 15/2016: Orienteringssaker
• Referat fra møte med Statskog 24. november 2015
•

•
•

•

•

o Rolf Arne går gjennon referatet, referatet sendes ut etter møtet.
Møte mellom administrasjon i NJFF og fylkesstyret
o Rolf Arne orienterer. Administrasjonen ønsker å møte styret i fylkeslaget. Rolf
Arne forsøker å få til et møte i forbindelse med et styremøte, maks 2 timer.
Årsmøte i Narvik og Omegn JFF
o Rolf Arne referer fra årsmøte i Narvik og Omegn JFF.
Revisjon av forvaltningsplan rovvilt
o Rolf Arne orienterer. Rolf Arne og Willy deltar. Det viktige er å ta vare på
muligheten for jakt uavhengig av området blir beiteområde eller
rovdyrområde.
Villmarksmessa i Bardu 10. – 12. juni 2016
o Skal NJFF Nordland delta sammen med NJFF Troms? Det diskuteres hvordan
fylkeslaget skal delta på arrangement som dette i og utenfor fylket. Rolf Arne
sjekker vår deltagelse nærmere, og hvordan en slik deltagelse skal utføres.
FI ettersøk sør
o Rolf Arne orienterer om kurs i Sandnessjøen og mulig kandidat.

Sak 16/2016: Eventuelt
-Steinar orienterer om dialog med JIB om utfordringene med lokal deltagelse. Dette har endt
opp i et brev fra Statskog der de ønsker et dialogforum med deltagelse fra regionene fra
Salten og Helgeland i tillegg til fylkesstyret. Det foreslåes at styret foreslår representanter

fra Bodø JFF og Saltdal JFF for Salten. Og for Helgeland; fra Rana JFF og Hattfjelldal JFF.
Det skal også være vara for disse.
-Uttalelse fra årsmøte, Steinar legger frem et forslag som styret behandler.
Vedtak: Uttalelsen legges frem for årsmøte som forslagt til uttalelse fra styret.

REFERENT
Christian Ruså

