Referat til styremøte nr. 4/2017 på skype. 5. april 2017
Møtt:
Steinar Høgaas, Jens Andreassen, Christian Ruså, Willy Rudborg, Monica Tveitdal Mathisen,
Dag Eide (for Rolf Almås), Torstein Glad, Kjell Helge Christensen, Ivan Kleven.
Meldt forfall: Rolf Almås
Administrasjonen: Rolf Arne Tønseth, Ylva Edvardsen, begge møtt.

Saksliste:
Sak 24/2017: Godkjenning av:
- innkalling og saksliste - GODKJENT
-referat fra styremøte nr 3/2017, 21. mars 2017 - GODKJENT
-saker til eventuelt - SE UNDER EVENTUELT, TOTALT 5 SAKER
Sak 25/2017: Status arbeidet i utvalgene
Utvalgslederne orienterer om hva som har skjedd i utvalgene siden forrige styremøte, og
prioritering av arbeidet fremover.
Felles tips til alle utvalg er å ta kontakt med NJFFs kontaktpersoner i de respektive fagutvalg.
Jaktutvalget:
Det er ikke gjennomført felles møte i utvalget endå, orienteringen er derfor ikke klar.
Rapporterer neste møte.
Fiskeutvalget:
Det er ikke gjennomført felles møte i utvalget endå, orienteringen er derfor ikke klar.
Rapporterer neste møte.
Mail utsendt til alle lokallag med ønske om innspill til fylkeslagets fiskeutvalg. Raymond
Reppen fra Brønnøysund jff 4. medlem i utvalget.
Undomsutvalget:
Det er ikke gjennomført felles møte i utvalget enda, orientering er derfor ikke klar.
Rapporterer neste møte.
Møter planlagt til alle aktive lokale ungdomsutvalg. Etter dette tas en runde med lokallag som
ikke har ungdomsutvalg aktivt.
Wanja Fjerdingsøy 4.medlem i utvalget.
Seljaktkurset mangler påmelding. Setter strek for gjennomføring pga manglende påmelding
rett etter påske hvis ikke flere påmeldt. Markedsføringen vurderes og forbedres ytterligere.

Kvinneutvalget:
Det er ikke gjennomført felles møte i utvalget, men det er opprettet kontakt mellom
medlemmene i utvalget. Rapporterer neste møte.
Har vært i kontakt med 48 lokallag. Opplever at kvinneutvalgene ikke er aktive og
kontaktpersoner kun er et navn på papiret i svært mange tilfeller.
Ser på mulighet for regionale møter.
Skyteutvalget:
Det er etablert kontakt mellom medlemmene i utvalget, men ikke gjennomført felles møte.
Arbeider med å få etablert helg for skytter-campene.
Hattfjelldal 23.-25.juni klarlagt.
Øksnes 9.-11. juni, ikke endelig avklart.
Hjelper Sortland JFF med etablering av skytebane.
Sak 26/2017: Fysiske møter
Styret må ta stilling til økonomien rundt fysiske møter. Dette er nå kartlagt.
Ut fra det som er kommet frem ser det økonomisk ut til å være mulig med et fysisk møte før
sommeren.
Vedtak:
Det gjennomføres et fysisk møte før sommerferien, dato kommer.
Sak 27/2017: Økonomi
Gjennomgang status økonomi av Willy Rudborg.
Tilskudd og søknader Nordland fylkeskommune. Finansiering av Ylvas stilling.
Kommentarer:
Utgifter for premier er for hele året og det skal ikke kommer mer på denne posten.
Utestående tilskudd fra fylket for 2016 forventes inn før påske.
Søkte midler for viltstell 2017 forventes inn nå snart.
Omlegging av mulighet for søknad om penger til å dekke fylkeslagets ansatte. Dette jobbes
det med og er viktig å få avklart. Det ses også på andre muligheter for kostnadsdekning av
denne stillingen.
Vedtak:
Styret tar gjennomgangen til orientering.
Sak 28/2017: Vern av skog

Styret går gjennom usendt dokument og nevner spesielt 2 forhold som bør vektlegges. Det må
være basert på frivillig vern - at skogeier selv ønsker vern. Og det er viktig at forskrift som
gjelder for vernet område ikke legger begrensing på tilgang og utøvelse av jakt og fiske.
Vedtak:
Fylkessekretær utarbeider høringsvar i tråd med den gjennomgangen.
Sak 29/2017: Orienteringssaker
• Status profileringsklær. Størrelser sendes til Willy for de som ikke har gjort dette.
• Vanskeligheter med gjennomføring av aktiviteter for kvinner og ungdom.
Kvinneutvalget og ungdomsutvalget oppfordres til å ta tak i dette snarlig for å få
oppklart hva sakene gjelder. Oppdages det veldig vanskelige forhold kobles styret på
umiddelbart.
• Invitasjon til å delta i referansegruppe – Regional plan om vannkraft i Nordland.
Det velges ett medlem og en vara til referansegruppen: Kjell Helge(medlem) og
Steinar(Vara).
• Møte med reindriftsforvaltningen. Praksis der Salten Fuglehundklubb har betalt
reindriften for å få ha prøver på Saltfjellet gir nå problemer. Bodø JFF møter nå ønske
om betaling når de skal ha jaktprøver. Avslag på betaling gir stengte områder fra
reindrifta. Det gjennomføres møte med Statskog, og så med reindriften for å finne en
løsning.
• Neste styremøte settes til 22.juni.
Sak 30/2017: Eventuelt
Konflikt med NKK i hva som gjelder i videregående kurs ettersøk. NJFF sentralt får ikke ut
informasjon ut til FIene på hva som er gjeldende. Dette følges opp av FS og leder.
Materiell til FIene som er borte i ny portal. Sporing og å få tilgang til dette matriellet går
treigt. Brev sendt til NJFF, avklaring ikke kommet.
Kommunene må få informasjon om hvilke regler for ettersøk som gjelder fra 1.4.18. Dette må
vi følge opp videre opp mot fylket og de ulike viltforvatningsrådene.
USS-regionsmøte i Bodø 20.april - tema er utmarksforvaltning. Christian Ruså deltar for
NJFF Nordland.
Fjellrypetaksering på Saltfjellet. Saltdal JFF er forespurt, men har ikke svart endelig. Forslag
til takseringsgodgjørelse laget. Styret støtter dette forslaget og legger dette til grunn for
videre kontakt med Saltdal JFF.
Referent: Christian Ruså

