Referat styremøte nr. 4 /2019.
20. mai 2019 kl 18.30 – 20.00, på Skype
Til stede:
Leder Steinar Høgaas, leder jaktutvalget Rolf Almås, leder kvinneutvalget Monica Tveitdal
Mathisen, leder hundeutvalget Norvald Ruderaas, medlem fiskeutvalget Tommy Dahl, Rolf
Arne Tønseth. Nestleder Gøran Dreyer deltok på møtet, men kunne bare høre hva som ble
sagt på grunn av problemer med pc.
Meldt forfall:
Leder skytterutvalget Jens Andreassen. Ylva Edvardsen.
Ikke til stede:
Sekretær Elise Larsen, leder ungdomsutvalget Ivan Kleven,
Styreleder minner om at alle har plikt til å melde i fra hvis man ikke kan delta på møter.
Saksliste:
Sak 18/2019: Godkjenning av
- innkalling og saksliste. Godkjent.
- referat fra styremøte nr 3/2019, 1. april 2019. Godkjent.
- saker til eventuelt. Ingen saker.
Sak 19/2019: Økonomi
Gjennomgang av status økonomi ved Rolf Arne.
Vedtak:
Styret tar regnskapsgjennomgangen til orientering.
Sak 20/2019: Status aktivitetsplan og aktivitetskalender
• Status aktivitetsplan.
Gjennomgang ved Rolf Arne. De aller fleste aktivitetene er gjennomført.
Kvinnekontaktsamlingene blir først til høsten.
Ylva blir bedt om å ta initiativ til skype-/telefonmøte for planlegging av felles samling for
barne- og ungdomsutvalget og kvinneutvalget.
• Utvalgene gir en kort orientering om sitt arbeid siden forrige styremøte
Jaktutvalget:
- Stopp i bygging av viltgjerder i Vefsn.
- Ønsker ikke jaktprøver sent i april på Saltfjellet. Tas opp på møte med Statskog 29.
mai. Steinar tar også dette opp på møte i Samordningsutvalget for jaktprøver i
Nordland.
Kvinneutvalget:
- Har søkt om kvinneaktivitetsmidler.
- Kvinnekontaktmøtene blir først til høsten på grunn av etterutdanning.

•

Hundeutvalget:
- Ikke kommet ordentlig i gang ennå, men er i kontakt med hundeutvalg i to andre
fylker for å få tips om hvordan de driftes.
- Selv om det ikke er avsatt midler til hundeutvalget i budsjettet for 2019, så mener
styret at det ikke skal legge demper på aktiviteten til hundeutvalget. Det er meget
viktig at det kommer i aktivitet.
Fiskeutvalget:
- Utvalget har ikke hatt kontakt ennå. Tommy har vært i kontakt med Steinar Paulsen
angående problemer med en app.
- Tommy har hjulpet Finnmark med registrering av utsettingsplasser for båter og
registrering av fiskeplasser for funksjonshemmede.
Gjennomføring av styremøte 24. juni.
Vedtak:
Vi prøver å gjennomføre styremøte 24. juni kl 10.30 – 14.00 i stedet for kl 14.30 – 20.00.

Sak 21/2019: Orienteringssaker
• Seminar og politikerdebatt i Saltdal 17. august 2019.
Foreløpig program gjennomgått. Det viktigste som gjenstår er å få med noen fra
Fylkesrådet. Rolf Arne og Steinar følger opp.
• Kontaktmøte med Statskog Salten 29. mai 2019.
Statskog har satt opp følgende saker:
o Oppsummering av rypesesongen 18/19 med fangststatistikk for region Salten
o Info om taksering-Justering av linjer, oppdatering av taksører, åpne rypemøter
i Mo og på Fauske
o Opplæringsjakt på elg – avtale 2019
o Hundeprøver
o Møteplan for resten av året
o Eventuelt
NJFF Nordland har meldt inn:
o Gjeninnføring av ett småviltkort for hele Nordland.
o Muligheten for at det innføres et smårovviltprosjekt på Helgeland ala det som er i
Salten.
o Referatene fra møtene i Regionutvalg Salten gjøres offentlig.
• Jaktprøver sent i april
Følges opp som nevnt i sak 20/2019.
• Nasjonal skuddpremie predatorjakt
Ikke problemstilling i andre fylker.
• TAM i Nordland? – se TAM Hordaland
Rolf Arne følger opp Trine Vekseth i Gjensidigestiftelsen.
• Stopp i bygging av viltgjerde i Grane og Vefsn.
Vedtak:
Styret i NJFF Nordland følger utviklingen i saken med at arbeidet ferdigstilles til
vinteren 2019/2020.

Sak 22/2019: Eventuelt
Rolf Almås: På gps er norske navn byttet ut med samiske navn, slik at kun er samiske navn.

Referent
Rolf Arne Tønseth

