Møtereferat styremøte NJFF Nordland 04/2014, Storgt.19 Bodø, 10.november.2014
Innkalte:
Knut Haugen, Steinar Høgaas, Christian Ruså, Willy Rudborg, Mary Halfrid Engan, Mikael
Østensen, Arild Pettersen, Håkon Pedersen, Jan Ole Østensen.
Ikke møtt:
Kopi: Alle nestledere i utvalg. Ved avbud møter nestleder.
Administrasjonen: Rolf Arne Tønseth

Saksliste:
Sak 29/2014: Godkjenning av innkalling/saksliste/referat fra forrige styremøte og saker til
eventuelt.
Referatet må gjøres ferdig før og sendes ut. Ble denne gangen kun sent til Knut og Rolf Arne.
Referatet sendes til styret rett etter møte.
Sak 30/2014: Økonomi
Gjennomgang av status økonomi av Willy Rudborg.
Styret ønsker å få oppsatt regnskapsrapporten slik at året kan sammenlignes med året før.
Sparebank1-kontorer avsluttes så snart som mulig.
Større arrangement må føres med eget regnskap.
Sak 17/2014 forts: Eventuell flytting av fylkeskontoret.
Se vedlegg 1.
Det er også kommet inn et vedlegg i saken fra UK.
Det diskuteres hvorvidt dette er en årsmøtesak eller en styresak.
Vedtak:
Styret ved leder undersøker muligheten for en delt løsning og finner pris for kontor i Bodø for FS
og redusert leiekost på Fauske for UK. Styre velger å legge dette frem i årsmøte ettersom det er
behandlet her ved siste flytting.
Sak 31/2014: Årsmøte 2015
Som Årsmøtet 2014 besluttet, skal Årsmøtet 2015 legges til Bodø. Dato må fastsettes og
planlegging av program temadag osv må påbegynnes.
Vedtak:
Rolf Arne, Willy og Christian jobber med et forslag til hvordan årsmøte skal arrangeres til neste
styremøte.
Sak 32/2014: Kurs og aktiviteter 2015

Fylkeslagene er bedt om å sende opplæringsplaner for 2015 til NJFF innen 20. november 2014.
Følgende kurs er meldt inn – se vedlegg 2
Styret blir informert om bortfall av NJFFs opplæring av jegerprøveinstruktører. Firmaet NaCl AS
som skal gjøre etter en anbudsrunde ulyst av MD.
Vedtak:
Rolf Arne setter dato og sted for de ulik kursene og tilbyr dette der NJFF Nordland er arrangør.
Sak 33/2014: Regjeringens forslag til å utrede modeller for privatisering av Statskog
Se vedlegg 3.
For ordens skyld vedlegges NJFFs høringssvar om SRU2 – vedlegg 4.
Styret diskuterer saken og NJFFs uttalelse i saken.
Vedtak:
Styret mener at privatisering av fellesarealer i form av salg til private aktører ikke er ønskelig.
Enighet mot 1 stemme.
Sak 34/2014: Kartlegging av veier anlagt i forbindelse med vassdragsutbygginger
Se vedlegg 5.
Utsettes til neste styremøte.
Sak 35/2014: Behov for jegerprøveinstruktører
Se vedlegg 6.
Vedtak:
NJFF Nordland v/FS lager historikk på utviklingen i antall JP-instruktører og antall utdannede årlig
de sist 10 år.
FS og leder lager brev til NaCl AS og ber om redegjørelse for gjennomføring av JPinstruktørkursene.
FS forsøker å få gjennomført instruktørkurs før nyttår på den gamle ordningen.

Sak 36/2014: Rammebetingelser for elgjakta
Se vedlegg 7.
Utsettes til neste styremøte.
Sak 37/2014: Høring på revisjon av forskrift om utøvelsen av jakt, felling og fangst
Se vedlegg 8.
Vedtak:

Styret behandler høringssvaret per mail når dette er sammenstilt ut fra de lokale innspill og inspill
fra FI.
Sak 38/2014: Høring på forskrift om utfisking av rømt oppdrettsfisk
Se vedlegg 9 og 10. Fylkessekretær foreslår at fiskeutvalget utformer et høringssvar fra NJFFNordland innen fristen 15. november 2014.
Vedtak:
Styret behandler høringssvaret per mail når dette er sammenstilt ut fra de lokale innspill.
Sak 39/2014: Møter med lokallagene
Når dette styremøte avholdes er det gjennomført fire regionale møter med lokallagene. Referat fra
disse møtene sendes styret i egne e-poster. Det er ønske fra flere regioner at dette blir faste, årlige
møter.
Generelle saker/temaer som kom frem under møtene, styrets kommentar i kursiv.
*Vanskelig å rekruttere nye medlemmer, spesielt ungdom.
*Tilgang til jakt- og fiske, spesielt i Lofoten der det ikke er statsgrunn.
Denne saken ønsker styret å arbeide videre med inn i 2015.
*Oppdrett, lakselus og rømning.
Dette er et tema som kan bringes inn i temadelen på årsmøte.
*Lokallagene er svært fornøyd med å møte de andre lokallagene og ønsker årlig slike møte.
FS ber lokallagene samarbeide også på tvers av lokallagsgrensene.
*Utmelding pga hovedmedlemskap med blad, ønsker ikke blad!
*Mulighet for begrenset politimyndighet for oppsyn.
Dette er ikke mulig etter dagens reglement.
*Bedre kommunikasjon til lokallagene.
*Hva kan fylkeslaget bidra med til lokallagene?
* Mer ut i media.
* Årsmøte: Reisetilskudd bør økes. Tema som fenger ungdommen!
* Midler fra Statskog til kultivering av vann.
* Prøve å få med frittstående lokallag i NJFF.
Styret ønsker at FS prioriterer sakene og legger frem forslag til tiltak.
Sak 40/2014: Krav om lønnsøkning fra ungdomskoordinator
Se vedlegg 11 – ettersendes.
Vedtak:
Styrets leder undersøker sentralt om gjennomsnittlig lønn for UK. Legger så saken frem ved neste
styremøte igjen.
Sak 41/2014: Orienteringssaker

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Omorganisering i forbundet sentralt. Pga tidsmangel tas saken opp neste møte.
Dårlig rekruttering til leirdueskyting. Pga tidsmangel tas saken opp neste møte.
Kontaktutvalgsmøtene med Statskog. FS gjør en kort redegjørelse, positiv utvikling med bedre
dialog. Dårlig oppmøte, kun 3 personer + FS.
Rypekvoter etter nyttår. FS lager brev til Statskog på vegne av NJFF Nordland der det legges
frem et ønske om uforandret kvote etter nyttår.
Brev Statskog sentralt. Pga tidsmangel tas saken opp neste møte.
Endringer i hyttekatalogen. Pga tidsmangel tas saken opp neste møte.
Markering av jegerprøveinstruktør i 30 år. Pga tidsmangel tas saken opp neste møte.
Viltkamera for registrering av familiegrupper gaupe. FS kommer med en redegjørelse for
fordeling av tildelte midler mellom lokallag og NJFF Nordland.
Dialogmøte forenkling av utmarksforvaltningen.
Seminar med fokus på forvaltning av kyst, fjord og vassdrag i Nord.
Lakselus. Pga tidsmangel tas saken opp neste møte.

Sak 41/2014: Eventuelt
Styret vedtar at FS prøver å få til et møte med Fylkesråd ang saken om økt oppdrett i Nordland, og
hva som skjer i de sakene som tidligere er tatt opp, ref innspill fra leder i Fiskeutvalget.
Nytt møte onsdag 17.12.2014.
Referent
Christian Ruså

