Referat til styremøte nr. 5/2017.
22. juni 2017 Folkets Hus Bodø.
Møtte:
Steinar Høgaas, Jens Andreassen, Christian Ruså, Willy Rudborg, Monica Tveitdal Mathisen,
Rolf Almås, Torstein Glad, Kjell Helge Christensen, Ivan Kleven.
Administrasjonen: Rolf Arne Tønseth, Ylva Edvardsen, begge møtt.
Saksliste:
Sak 31/2017: Godkjenning av
- innkalling og saksliste, GODKJENT
- referat fra styremøte nr 4/2017, på skype 5. april 2017, GODKJENT
- saker til eventuelt: 3 saker under eventuelt.
Sak 32/2017: Økonomi
Gjennomgang status økonomi av Willy Rudborg.
Vedtak: Styret tar økonomigjennomgangen til orientering.

Sak 33/2017: Status arbeidet i utvalgene
Utvalgslederne rapporterer:
Fiskeutvalget:
Kritikk til forrige fysiske styremøte, mener utvalgsleder fikk ufortjent kritikk. Sliter med
kontakt med utvalget. Får svar fra en og samarbeider bra med han. Deltatt på samling for
fiskeveiledere på Gardemoen. Savner verktøy som utvalget kan bruk for sitt arbeid. Gjerne fra
NJFF sentralt eller fylkeslaget. Planlagt samling for lokale fiskeansvarlig. Savner engasjement
lokalt på utsendte mail.
Fiskeutvalget er ikke en del av Camp Villaks. Dette bør vi endre til neste år.
FI-ettersøk:
Materiell til blant annet Grunnkurs hund etterlyses. Svært kritisk til at
forbundets administrasjon ikke klarer å levere det som forventes.
Det er en samlet tilbakemelding fra utvalgene at oppdatert materiell til utførelse av
kursvirksomhet som FI-ene bruker mangler. FL og FS føler opp NJFF sentralt.
Kvinneutvalget: Sliter også med respons i utvalget. Kvinneutvalget har hatt 2 skypemøter,
hvor en av utvalgets medlemmer ikke har deltatt.
Får ikke tilbakemeldinger på mailer. Arrangerer kvinnekontakt-møte på Sortland 09.09.2017.
Prøver også å et kvinnekontakt-møte i Sandnessjøen 16.09.2017.

Jaktutvalget:
Utvalget fungerer godt, men har ikke klart for seg hva som er oppgaven til utvalget. Vil ikke
«stjele» arrangement fra andre utvalg. Samarbeider godt og får svart på de ting de skal uttale
seg om.
FI-ettersøk ber om at jaktutvalget hjelper til med å finne kandidater til ettersøks-dommere og
lokale instruktører på ettersøk rundt i fylket. Det samme gjelder jaktlederkurs.
Instruktørkurs for Jegerprøve-instruktører diskuteres. Det er dyrt, omfattende og vanskelig
tilgjengelig. Fylkeslaget skal vurdere om de kan være med på å dekke deler av
jegerprøveinstruktørkursene, slik at de blir billigere for lokallagene.
Ungdomsutvalget:
Ikke arrangert møte. Seljaktkurs avlyst pga 0 påmeldte. Barne- og ungdomskonferansen på
Hell svært positivt, god nettverksbygger. Hagleinstruktørkurs i Narvik. Skytecamp på Øksnes.
Bør vurdere skytecamp en plass per år for å få god påmelding, rullere mellom sør, midt, nord.
Fiskesommer i Bodø, labert oppmøte.
Skyteutvalget:
God dialog i utvalget. Delegering fungerer bra innad i utvalget. Har arrangert ett fysisk møte
på Fauske. Fysisk møte kombinert med skytecamp. Lurt!
Ser på hvordan vi kan nå ungdommen og har noen ideer rundt dette, en god dialog med skoler
kan være veien å gå.
Har sett på å begrense antall stevner pr forening, slik at flere foreninger kan arrangere stevner,
skyteutvalget går ikke for en slik løsning nå.
Vi ønsker at terminlistene sjekkes av skyteutvalget før utsendelse til NJFF sentralt, for å
avdekke uheldige kollisjoner av stevner.
Dårlig påmelding til skytecampene. Ikke tilfreds med kursportalen til NJFF.
Generelt:
Erfaring fra annonsering av aktiviteter ved bruk av Facebook når veldig mange.
Styret ser at noen utvalg fungerer bra og erfarer at andre igjen trenger litt tid.
Utvalgsmedlemmer må kanskje byttes ut om de ikke bidrar i utvalgene.

Sak 34/2017: Fjelloven
Steinar innleder. Debatt.
Vedtak:
Følgende vedtak vedtas mot 2 stemmer.
Stortinget ber regjeringen utrede å gi fjelloven samme anvendelse i Nordland og Troms som
sør for Nordland grense. NJFF Nordland mener, i likhet med NJFF sentralt, at en videreføring
av intensjon i nye Statskogmodellen med Statskog som grunneier og en enhetlig forvaltning
av jakt- og fiskeressursene, er å foretrekke.
I Stortingets senere behandling av saken vil NJFF Nordland alltid ha som hovedoppgave å

sikre allmenhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsliv.
Sak 35/2017: Statutter for Nordland Cup Løpende Elg og Nordland Cup Jaktfelt
Saken utsettes til neste møte da det ikke foreligger budsjett for cupen.
Sak 36/2017: Orienteringssaker
• Viltkameraprosjektet: Prosjektet avsluttes Salten og flyttes til Helgeland. NJFF Nordland
utgår da også som samarbeidspartner.
• Viltforvaltningsråd Helgeland: Etablert, første møte 4.juli. Willy deltar.
• Neste styremøte mandag 21.8.2017 i Bodø.
Sak 37/2017: Eventuelt
Fra Statskogmøte på Saltfjellet (om lirypetaksering):
NJFF Nordland i samarbeid med Statskog arrangerer møte i september for å få utdannet nye
taksører. Samme modell som sør for Saltfjellet vil innføres i Salten.
Kompensasjon for kjøring aksepteres av Statskog. Statens satser foreslås som prinsipp og
utgangspunkt.
HMS på skytebane og andre lokale aktiviteter. Veileder for hvordan instruktører skal
opptre med tanke på HMS i sitt arbeid ligger på hjemmesiden til NJFF. Dette bør hele
fylkesstyret jobbe sammen med, slik at det dekker flere aktiviteter enn bare
skytebaneanleggene.
Skytecamp Øksnes.
Hvem står som arrangør må avklares i forkant. Mat og drikke etc må kjøpes inn før
arrangementet. Generelt bedre planlegging. Maler for arrangement må lages!
2 sensorer ble ødelagt under campen, NJFF Nordland dekker skade med kr 500 på den ene
sensoren.
Referent
Christian Ruså

