Referat styremøte nr. 3/2019.
1. april 2019 kl 14.30 – 20.00, på møterom i 2. etasje på Folkets Hus i Bodø
Til stede:
Leder Steinar Høgaas, nestleder Gøran Dreyer, sekretær Elise Larsen.
Jaktutvalget: leder Rolf Almås, nestleder Magnus Fjeldså
Skytterutvalget: nestleder John Åge Hansen
Kvinneutvalget: leder Monica Tveitdal Mathisen, medlem Kjersti T.H. Øvergård
Ungdomsutvalget: leder Ivan Kleven, nestleder Christer Øveraas
Fiskeutvalget: medlem Tommy Dahl
Hundeutvalget:
Administrasjonen: Rolf Arne Tønseth, Ylva Edvardsen
Meldt forfall:
Skytterutvalget: Leder Jens Andreassen
Kvinneutvalget: Nestleder Beate Solli Nilsen, medlem Hanne-Brith Vold Ruderaas
Fiskeutvalget: Medlem John Davy Oddekalv
Hundeutvalget: Leder Norvald Ruderaas, nestleder Jan-Thore Olsen, medlem Willy Rudborg
medlem Stig H. Toven

Saksliste:
Sak 14/2019: Godkjenning av
- innkalling og saksliste
-Godkjent
- referat fra styremøte nr 2/2019, 15. mars 2019
-Godkjent
- saker til eventuelt
-Christer Øveraas: hagleinstruktørkurs del 2

Sak 15/2019: Arbeidsform i styret og utvalgene
Presentasjon av styremedlemmene.
Ungdomsutvalget: leder Ivan Kleven, nestleder Christer Øveraas, medlem Vanja Fjerdingøy
Utvide utvalget?
Arbeidsprogram/oppgaver:
o Være behjelpelig med aktiviteter og spørsmål fra lokallag som trenger bistand.
o Arrangere introjakt på hare, rådyr, rev, sel, due og gås.
o Delta på Villmarkscampen for ungdom i Beiarn.
o Tips for gjennomføring av isfiskedager i lokalforeningene.
o Ungdomslederkurs - det jobbes med å få i gang et barne- og ungdomslederkurs i
nord, midt -og sør.

-Seljakt kurs Arnøya 6-8 september
- Det er nå blitt tildelt 70 000 kr fra Sparebank1 til Villmarkscampen i Beiarn
- Aktivitet lengre nord, Gås: Gjøran sjekker ut? Sel?
Ivan Kleven tar kontakt med Per-Arne Karlsen for å høre om han kunne tenke seg å være
medlem i ungdomsutvalget i NJFF Nordland
Felles samling for kvinne og barne- og ungdomsutvalget.
Utvalgene fordeler oppgavene seg imellom, tidspunkt, sted og innhold.
Få frem at det ikke trenger å være leder men også aktive medlemmer.
Markedsføring!
Kvinneutvalget: leder Monica Tveitdal Mathisen, Nestleder Beate Solli Nilsen, medlem
Kjersti T.H. Øvergård medlem Hanne-Brith Vold Ruderaas
-Samarbeid med andre utvalg
Skytterutvalget: Jens Andreasen, Jon Åge Hansen, Steianr Fagernes, Sverre Svensen
-Være behjelpelige med aktiviteter og spørsmål fra lokallag som trenger bistand med
nye anlegg.
-Revidere nytt regelverk for jaktskyting
-Fellesmøte i skytterutvalget
-Kvalitetssikre arrangementene av fylkesmesterskap nord-norsk mesterskap i samråd
med NJFF Troms og NJFF Finnmark
Jaktskyterskole prøves å settes i gang Sandnesjøen, Øksnes, Fauske.
Fiskeutvalget:
-Ylva tar på seg leder rollen som leder i fiskeutvalget
-”enkle aktiviteter”
Jaktutvalget:
-leder Rolf Almås, nestleder Magnus Fjeldså, Harald Inge Mathisen, Frode Aunan
-Fellefangst på Helgeland
-Jakt utvalget sjekker ut med mattilsynet om jff kan kjøre feltkontrollør kurs.
-Introjaktkurs Helgeland elg i Jakobdalen (stadskog). Jaktutvalget lager et budsjett, for
å se om dette får en ok egenandel. Prøve å få en avtale med Statskog om økonomisk
støtte.
-Konkurransen småpreator/fellefangst: Artikkel - Reklameplass i medlemsbladet til
firmaer som gir gevinster.
- Etablere lukket facebookgruppe småvilt.
Hundeutvalget:
------------------Gjennomføring av styremøtene i NJFF Nordland: Et til fysisk styremøte før sommeren
24.juni, skype 20. mai. Rolf Arne sjekker ut hvilke muligheter vi har for de fysiske møtene.

Utvalgene som har tenkt å bruke skype for business må få tilgang til link.
Sak 16/2019:
Klimautfordringer og satsing på fornybar energi - anmodning om innspill fra NJFF.
Notat fra NJFF med frist for tilbakemelding innen 4 april ble gjennomgått og drøftet i
styret.
Vedtak:
Styret i NJFF Nordland er glade for at hovedorganisasjonen nå tar opp spørsmålene rundt
klimautfordringene og ny energi. Leder i NJFF Nordland vil følge opp saken skriftlig ovenfor
forbundsstyret og i innkalt lederkonferanse.
Sak 17/2019: Orienteringssaker
• Seminar og politikerdebatt i Saltdal 17. august 2019
o Gjennomgang av status i seminaret.
o Det sendes ny henvendelse til fylkesrådet.
• Nasjonal skuddpremie predatorjakt
o Fylkessekretær tar temaet opp på neste fylkessekretærsamling om dette er et
tema i andre fylkeslag.
• TAM i Nordland?
o Informasjon om TAM.
o Rolf Arne utreder mere om prosjektet og får avklart helt konkret hva dette
innebærer i forpliktelser for NJFF Nordland. Kommer tilbake med en
oppdatering til styre.
• Jaktkort på statsgrunn i Nordland
o NJFF Nordland har fått henvendelse om å få tilbake Nordlandskortet. NJFF
Nordland tar dette opp på møte på Statskog.
• Samling for fylkeslagenes fiskeutvalg
o Planlagt samling 6-8 september på Jakt- og Fiskesenteret for fiskeutvalg og
kvinneutvalg.
• Brønnøysundregisteret

Sak 17/2019: Eventuelt
•

•

Christer:
Ønsker videregående hagleinstruktør del 2 til Nordland.
Jaktlederkurs til Nordland
Rolf Arne snakker med Anders Storm Nilsestuen og Eivind Lurås på JFS.

Referat
Elise Larsen

