Referat styremøte nr. 3/2020.
12. mars 2020 kl 18.00 – 19.00 på Skype

Til stede:
Leder Steinar Høgaas, nestleder Gøran Dreyer, leder jaktutvalget Rolf Almås, leder
kvinneutvalget Monica Tveitdal Mathisen, leder ungdomsutvalget Ivan Kleven, leder
hundeutvalget Norvald Ruderaas, leder fiskeutvalget Knut E. Olsen, Rolf Arne Tønseth, Ylva
Edvardsen.
Forfall:
Sekretær Elise Larsen og leder skytterutvalget John Åge Hansen

Dette var et ekstraordinært møte da det planlagte styremøte fredag 13. mars og temadagen 14.
mars måtte avlyses på grunn av smittefaren for coronaviruset, og det planlagte årsmøte
søndag 15. mars 2020 utsettes inntil det er forsvarlig å avholde.

Det var ikke satt opp noen ordinær saksliste til dette møtet, men følgende ble diskutert:
1. Forslag fra Steinar om at det sittende styret fortsetter til nytt valg kan gjennomføres.
Alle deltakerne på møtet bekreftet at de fortsetter i sine verv. I etterkant har fylkessekretær
avklart med Elise at hun fortsetter som sekretær og John Åge har bekreftet at han tar
ansvaret for skytterutvalget frem til vi får gjennomført et valg.
Vedtak:
Styret prolongerer sine verv inntil ekstraordinært- eller ordinært årsmøte kan avvikles.
2. Styremedlemmer, delegater og innledere som har bestilt reise med fly, tog eller buss er
bedt om å prøve å få refundert så mye som mulig. Det som ikke refunderes sender de
regning til NJFF Nordland.
Vedtak:
Avsatte reisemidler til reisefordeling til årsmøtet kompenseres i henhold til reiseregninger
m/bilag.

3. Nytt styremøte på skype blir onsdag 25. mars 2020 kl 18.00.
4. Alle arrangementer og aktiviteter er avlyst eller utsatt i første omgang fram til og med 26.
mars. Det er viktig at foreningene blir informert om dette, og fylkessekretær ble bedt om å

legge ut informasjon på hjemmesiden. Alle foreninger har fått mail om hvilke
bestemmelser som gjelder.
5. Fylkessekretær avklarer det økonomiske med Radisson Blu.
6. Det planlagte hagleinstruktørkurset i Sandnessjøen 20. – 22. mars 2020 er utsatt på
ubestemt tid. Deltakerne er informert.

Rolf Arne Tønseth
Referent

