Referat styremøte nr. 4/2018, Folkets Hus, Prinsens gt 115, Bodø
10. April 2018 kl 14.30 – 20.00.
Til stede:
Steinar Høgaas, Jens Andreassen, Monica Tveitdal Mathisen, Rolf Almås, Torstein Glad, Ivan
Kleven, Tina Johansen, Elise Larsen, Gøran Dreyer og Tommy Dahl (via Skype)
Administrasjonen: Rolf Arne Tønseth og Ylva Edvardsen.
Ikke til stede:
Willy Rudborg

Saksliste:
Sak 15/2018: Godkjenning av
- innkalling og saksliste - Godkjent
- referat fra styremøte nr 3/2018 Scandic Bodø, 9. Mars 2018 - Godkjent
- saker til eventuelt – seks saker
Sak 16/2018: Arbeidsform i styret og utvalgene
• Kort presentasjon av nytt styre
Styret har fått 2 vararepresentanter (Elise Larsen og Gøran Dreyer)
• Gjennomgang av utvalgenes retningslinjer
• Gjennomgang av utvalgenes arbeidsprogram for 2018.
• Gjennomgang av vedtekter pr 11. Mars 2018
• Gjennomgang av aktivitetsplan 2018, Utvalgene er i rute t.o.m April.
Alle utvalgene skal legge ut informasjon på «sin fane» på fylkeslagets hjemmeside.
Neste styremøte legges til uke 21.

Sak 17/2018: Oppnevning av utvalg til å følge opp regjeringens arbeid med en fremtidig
forvaltning av jakt og fiskemuligheter i Nordland
• Saken sendes lokalforeningene med oppfordring om forslag til hvem som skal sitte i
utvalget. Ved fler enn 5 forslag vil styret ta stilling til endelig utfall, frist er satt til 10.
Mai. Saken tas opp på neste styremøte i uke 21.

Sak 18/2018: Foreningsundersøkelsen
• Gjennomgang av undersøkelsen som ble besvart av 22 foreninger i 2017
• NJFF Nordland kommer stort sett positivt ut av undersøkelsen
• Det skal utarbeides en mal for søknad om økonomisk støtte som legges ut på NJFF`s
hjemmeside sammen med Søknadsboka i pdf.
• Generell informasjon i forhold til de forskjellige utvalgene må oppdateres på nettsiden
• Jegerprøvekandidatene følges opp, plan for dette utarbeides
• NJFF kan kjøre kurs i det meste via våre fylkesinstruktører, bortsett fra Jegerprøven
• NJFF ser på muligheten for hagledommerkurs

Sak 19/2018: Orienteringssaker
• Venter på forslag til rifleinstruktørkandidat i nordfylket, imøteser forslag til dette
vervet
• Fylkesstyret forholder seg til fylkesårsmøtets valg av Jens Andreassen som NJFF`s
representant i Statskogs Regionutvalg i Salten.
• Bleikvassli Elgforening og Velfjord Frilufts og fiskerforening legges ned, ytterligere
to foreninger vurderes nedlagt, pr dd er det 47 aktive foreninger igjen
• I forbindelse med Bane Nor SF og viltgjerde på Saltfjellet tas det igjen kontakt for å se
til at allmenhetens tilgang ivaretas, konkrete forslag om vilt og publikumsoverganger
legges frem
• Istedenfor ren skuddpremie på predatorfangst har man mer tro på å bygge opp under
kunnskap og organisert jakt på dette feltet, eller en kombinasjon
• Styret i NJFF går enstemmig inn for Steinar Høgaas som Nordlands representant i
forbundsstyret, Høgaas tar en dags betenkningstid.
• Gjennomgang av situasjonen i Vefsnavassdraget, pressemelding sendes ut 11.04.2018

Sak 20/2018: Eventuelt
• Fylkesstyret tar kontakt med Vefsna JFF for organisatorisk bistand
• Styremøter i NJFF flyttes fra tirsdager til mandager
• Informasjonsbrev gjeldende HMS sendes lokallagenes styreledere med kopi til
skytterutvalgene
• Samtlige i styret skal levere politiattest, dette følges også opp mot foreningene da det
arbeides med barn og unge
• På stevner stiller foreningene sine anlegg til rådighet vederlagsfritt, NJFF dekker
skudd
• Det er ikke tatt stilling til bytte av bank, spørsmålet avventes
.

11. April 2018

______________________
Tina Johansen
Sekretær NJFF Nordland

