Referat til styremøte nr. 4/2016.
18. april 2016 Folkets Hus i Bodø
Møtt:
Steinar Høgaas, Jens Andreassen, Willy Rudborg, Mary Halfrid Engan, Rolf Almås, Håkon
Pedersen, Ivan Kleven og John Åge Hansen (for Torstein Glad).
Meldt forfall: Christian Ruså
Administrasjonen: Rolf Arne Tønseth, Ylva Edvardsen

Saksliste:
Sak 17/2016:
- Godkjenning av innkalling og saksliste – Innkalling og saksliste godkjent
- Referat fra styremøte nr 3/2016, 11. mars 2016. Tilføyelse til sak 14/2016: Jens
Andreassen erklærte seg inhabil, og deltok ikke i behandlingen av saken. For øvrig ble
referatet godkjent.
- Saker til eventuelt:
- Statskog regionutvalg
- Revisjon av samarbeidsavtalen med Statskog
- Nesna JFF
- Profilering
- Møte med Nordland fylkeskommune
Sak 18/2016: Neste styremøte
Vedtak:
Neste styremøte blir på Skype onsdag 27. april 2016 kl 18.00 – 21.00. Tema på møte:
arbeidsprogrammet, styrets arbeidsform, fordeling av arbeidsoppgaver, oppfølging av
årsmøtevedtak og uttalelse fra årsmøte.
Sak 19/2016: Økonomi
Willy Rudborg gikk gjennom status økonomi.
Vedtak:
Styret tar gjennomgang av status økonomi til orientering.
Sak 20/2016: Haglekurs i nordfylket
Vedtak:
Leder av skyteutvalget, i samarbeid med Jens Andreassen og Sondre Mortensen i
Øksnes JFF, får i oppgave å planlegge og gjennomføre et møte med aktuelle foreninger
torsdag 26. mai 2016, i forkant av skyttercampen på Øksnes. Hensikten er å kartlegge
interessen for å utdanne instruktører og å styrke skyttermiljøet i regionen. Aktuelle
foreninger er Andøy JFF, Ballangen JFF, Bø JFF, Lødingen JFF, Narvik og omegn JFF,
Hadsel JFF, Sortland JFF, Gimsøy JFF, Vestvågøy JFF og Øksnes JFF.

Sak 21/2016: Orienteringssaker
 Pilotstudie i taksering av fjellrype
Det ser ut for at Statskog ikke får dispensasjon til scooterkjøring i område med
vernebestemmelser. Søknad fra Statskog sendt for sent for ordinær behandling i
Midtre Nordland Nasjonalparkstyre. NJFF Nordland beklager dette sterkt overfor
Saltdal JFF, som stilte med mannskap for å utføre takseringen. Det ser ut for at
taksering kan skje i Hattfjelldal, hvor de formelle tillatelsene til scooterkjøring er på
plass. Hattfjelldal JFF stiller med mannskap.
 Etablering av viltforvaltningsråd på Helgeland
NJFF Nordland har fått midler fra Nordland fylkeskommune for å utrede
sekretariatsfunksjon. Nordland fylkeskommune skal innkalle til oppstartmøte for
viltforvaltningsråd Helgeland 31. mai 2016.
 Villmarksmessa i Bardu 10. – 12. juni
Fylkeslaget skal delta under forutsetning av at vi får utarbeidet en folder for utdeling
på messa. Ylva og Rolf Arne utarbeider forslag til folder.
 FI ettersøk sør
Ronny Daleng fra Mosjøen er meget interessert, og har startet prosessen med å få de
nødvendige kursene som han mangler.
 FI hønsefugltaksering
Magnus Fjeldså fra Bodø har sagt ja til å bli FI. Han deltar på samling for nye FI 21.
april og samling FI hønsefugltaksering 22. – 24. april.
 Samarbeidsutvalgene mellom Statskog Helgeland, - Salten, - Troms og NJFF
Nordland
I samarbeidsutvalget for Helgeland og Salten deltar Tore-Geir Følvik fra Bodø JFF,
Lars-Magnus Kvamme fra Saltdal JFF, Andreas Bjørn fra Rana Jff, Rolf Almås fra
Hattfjelldal JFF, leder Steinar Høgaas og fylkessekretær Rolf Arne Tønseth.
I samarbeidsutvalget for Troms deltar Øystein Marskar fra Narik og omegn JFF og
fylkessekretær Rolf Arme Tønseth.
 Oppfølging av jegerprøvekandidater
o Sortland
o Bodø
Det kan være mulig å få til avtaler på Sortland og i Bodø der nye
jegerprøvekandidater/medlemmer kan få mulighet til å delta som gjestejeger på
elgjakt. Fylkessekretær følger opp.
Fylkessekretær fikk i oppgave å skaffe oversikt over hvilke lokalforeninger som
arrangerer jegerprøvekurs.
 Søknad om integreringsprosjekt i asylmottak
Ylva orienterte om at hun har søkt Integrerings- og mangfoldsdirektoratet om tilskudd
for integreringsprosjekt i asylmottak i Sulitjelma. Det er søkt om kr 90.000.
Søknadsfristen er gått ut i år på denne tilskuddsordningen, men fylkessekretær skal
sende info til lokalforeningene om mulighet for å søke om midler i egen kommune.
 Brønnøysundregistrene



Fylkessekretær melder inn ny styresammensetning til Brønnøysundregisteret.
Scooterløyve for oppsyn på hytter
Oppsyn på hyttene havner i samme søkekø med alle andre som søker. Behandling av
søknader tar 4-5 uker. NJFF Nordland skal ta opp samlet med Fylkesmannen om at
alle JFF slipper å vente så lenge på å få behandlet søknader. JFF bør få innvilget turer
etter behov, og ikke et bestemt antall turer.

Sak 22/2016: Eventuelt
 Statskog regionutvalg
NJFF Nordland representant i utvalget er Christian Ruså. Nordland fylkeskommune
har valgt Kjell Sahl (H) – Meløy, Terje Nystadbakk (SV) – Sørfold, Monika Sande
(Sp) – Beiarn, Kjell Krü ger (KrF) – Saltdal og Ida Marie Pinnerød (Ap) – Bodø, som
leder. Første møte er berammet til 24. mai 2016.
 Revisjon av samarbeidsavtale med Statskog
NJFF har invitert til en prosess med revisjon av samarbeidsavtalen med Statskog.
Gjeldende avtale går ut ved årsskiftet. NJFF ønsker innspill fra fylkeslagene: hva
fungerer godt, er det forhold i avtalen som det er behov for å ta opp i
revisjonsprosessen, noe som mangler osv. Fylkessekretær sender gjeldende
samarbeidsavtale til lokalforeningene, for at de skal kunne komme med innspill. NJFF
ønsker tilbakemelding innen 1. juni.
 Nesna JFF
Foreningen har ligget brakk noen år. Det skal avholdes ekstraordinært årsmøte 14.
april, der nytt styre skulle velges. Fylkessekretær skal få melding om ny
styresammensetning, og bistå foreningen i å få opp aktiviteten.
 Profilering
Kasserer fikk godkjenning i å supplere med nødvendig antall vester og jakker til nye
fylkesinstruktører.
 Møte med Nordland fylkeskommune
Steinar og Rolf Arne har vært i møte med Dag Bastholm, Katrine Erikstad og Mathea
Nybakke i Plan og Miljø. Steinar refererte fra møtet. Konkret fra møtet er at
- NJFF Nordland foreslo at Nordland fylkeskommune inviterer Grane JFF, Vefsn JFF
og Hattfjelldal JFF til kartlegging status av sideelver i Vefsna
- NJFF Nordland skal oppfordre lokalforeninger til å bistå Nordland fylkeskommune i
å kartlegge vandringshindre for gytebekker/elver
- NJFF Nordland vil få invitasjon til å delta i en årlig nettverkssamling

Rolf Arne Tønseth
referent

