Referat til styremøte nr. 4/2015.
8.juni 2015 i Bodø, Folkets Hus.
Innkalte:
Steinar Høgaas, Jens Andreassen, Christian Ruså, Willy Rudborg, Mary Halfrid Engan, Rolf Almås,
Torstein Glad, Håkon Pedersen, Ivan Kleven.
Meldt avbud: Mary Engan, Jens Andreassen og Ivan Kleven
Kopi: Alle nestledere i utvalg.
Administrasjonen: Fylkessekretær(FS) Rolf Arne Tønseth, Friluftsveileder (FV) Ylva Edvardsen.
Sak 27/2015: Godkjenning av
-innkalling og saksliste
- referat fra styremøte 3/15 23.mars 2015
-saker til eventuelt
Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.
Referat fra styremøte 3/15 23.mars godkjennes.
Innspill til eventuelt:
Kurs for ungdomsleder.
Ny PC til FV.
Satser(godtgjørelse) for FI.
Sak 28/2015: Status arbeidsoppgaver fra arbeidsprogrammet
Fordeling av hovedansvar av arbeidsoppgaver fra arbeidsprogrammet ble vedtatt på forrige
styremøte, sak 22/2015.
Dette blir en fast post på alle styremøter fremover, der ansvarlige skal rapportere om status på
prioriterte oppgaver.
Se vedlegg: Oppsummering av møter med fylkesmannen.
Njffs representant i regionutvalget for Statskog i Salten, dette tas opp under møte med Statskog
18.juni.
Fiskeutvalget:
- Driftsplaner for lakseførende vassdrag: Kartlegging av status utført, denne er hentet fra
Fylkesmannens kartlegging. Møte med fylkesmannen i Nordland gjennomført. Erfaring viser at det
er krevende å få driftsplanene ferdigstilt. NJFF ser på muligheten av å være en positiv bidragsyter
for den videre prosessen.

-Opprydding i vassdrag: Brev sendes til lokallagene med frist for innspill på elver/små vassdrag
som trenger opprydding og endring av vandringshinder. Fylkeslaget ved FS kan da kontakte
kommuner der tiltak er nødvendig for bidrag og hjelp til oppstart. Statens Vegvesen er i gang med
et godt arbeid.
- Innkjøp av fiskeutstyr til gjennomføring av kurs o.l. i regi av fylkeslaget, liste av utstyr lages av
av FS og FV og det innhentes 3 tilbud, det billigste tilbudet benyttes.
- Hvordan bedre kontakten med fylkesfiskeveiledere og lokallagene? Det er ønskelig med mer
direkte kontakt fra fylkesveiledere til lokallagene.
-Fylkesmannens forslag til restriksjoner på fiske av anadrom fisk i sjøen sendt til
miljøverndirektoratet. Ordinær høring kommer ut midten av juni, NJFF Nordland skal respondere
på denne.
Jaktutvalget:
Lite aktivitet i undergruppene. Utsending av informasjon om aktivitetet sendes til flere enn leder i
lokallagene slik at flere på lokalt plan treffes. Det er planlagt ett grunnkurs fuglehund. Aktiviteten i
ettersøksgruppen er stor og ettertraktet, gjelder midtfylket og nordfylket. Usikkert om FI ettersøk
sørfylket fortsetter, FS får avklart dette snarest.
Ungdomsutvalget:
FS og leder har avholdt møte med Guri Adelsten Iversen om bedre dialog med skolemyndighetene
om innpass i grunnskolen. Lokallagene bør ta direkte kontakt med sin kommune med støtte fra FS,
FV og leder ungdomsutvalget. Lokallagene må vise hva de kan bidra med/tilby.
Arrangementene Familiedag i Daja og Narvik organiseres, begge er store arrangement.
Villmarkscampen: Willy Rudborg prøver å få etablert aktivitet rettet mot storvilt og ettersøk en
ettermiddag under campen.
Ungdomslederkurs, det arrangeres kun 5-7 kurs i hele Norge. FS har foreslått et kurs på Saltfjellet,
Lønsdal Hotell. Dette vil da være for de tre nordligste fylkene. FV og leder ung.utv. vurderer dette
videre og opprettholder kontakt med NJFF sentralt og FS.
Beachflagg/reklameflagg bestilt til arrangementene i fylket.
Skyteutvalget: Skyttercamp for ungdom i Bodø siste helga i august. Banen er leid, men det mangler
skyteinstruktører. Alder justert til 13-18 år. FS hjelper skyteutvalget med å få de siste praktiske
delene på plass og prøver å få ned prisene på leie av baner.
Kvinneutvalget: Havfisketur organisert.
Sak 29/2015: Økonomi
Gjennomgang status økonomi av Willy Rudborg.

Vedtak:
Styret tar økonomirapporten til orientering.
Sak 30/2015: Medlemssituasjonen
Se vedlegg 1.
Flere lokallag taper mange medlemmer. Fylkeslaget ved FS tar kontakt med lokallag som taper
mange medlemmer for å høre hva fylkeslaget kan bidra med. Fylkestyret tilbyr besøk for å eventult
hjelpe. FS gir også skryt til de som øker medlemstallet mye!

Sak 31/2015: Høring – forslag til forskrift til utvidet jakttid i Nordland
Høring om utvidet jakttid på elg i ulike jaktfelt i Nordland.
Vedtak:
Styret slutter seg til jaktutvalgets forslag til høringsinnspill til forskrift om utvidet jakttid i
Nordland.
Sak 32/2015: Revisjon av forvaltningsplan for rovvilt i Nordland
Oppnevning av 2 personer til å delta i arbeidsgruppe – se vedlegg 5.
Vedtak:
FS velges som den ene, Lars Magnus Kvamme fra SJFF spørres med bakgrunn i interesse for
rovviltforvaltningen i Nordland. Hvis Lars Magnus Kvamme takker nei velges Willy Rudborg som
person nummer 2.
Sak 33/2015: Orienteringssaker
• Skype-møter
• NJFF Nordland arrangement i Friluftslivets År, se sak 28.
• Jentekurs/rypejakt - FS hjelper til der lokallag arrangerer.
• FI hagle, FS avklarer med dagens FI hagle.
• Troféoppmåling, ikke aktuelt.
• FI ettersøk sør - se sak 28
• Andregangshøring av regionale vannforvaltningsplaner - utsettes.
• Regler for fiske etter sjøørret i sjøen. - se sak 28.
• Ny PC til FV, tilbud innhentes og PC kjøpes inn.

Sak 34/2015: Eventuelt
Ingen saker under eventuelt.

REFERENT
Christian Ruså

