Referat styremøte nr. 5/2018, Folkets Hus, Prinsens gt 115, Bodø
25. Juni 2018 kl 14.30 – 20.00.
Til stede:
Steinar Høgaas, Jens Andreassen, Rolf Almås, Willy Rudborg og Tina Johansen
Administrasjonen: Rolf Arne Tønseth og Ylva Edvardsen.
Via Skype:
Monica Tveitdal Mathisen, Ivan Kleven og Tommy Dahl
Ikke til stede:
Torstein Glad

Saksliste:
Sak 21/2018: Godkjenning av
- innkalling og saksliste - Godkjent
- referat fra styremøte nr 4/2018 Folkets Hus Bodø, 10. April 2018 - Godkjent
- saker til eventuelt – seks saker
Sak 22/2018: Økonomi
• Gjennomgang av regnskap ut Mai 2018
• Bilag for reiser imøteses fortløpende

Sak 23/2018: Status aktivitetsplan og aktivitetskalender
• Jaktutvalget, Ungdomsutvalget og Kvinneutvalget har gjennomført aktiviteter etter
aktivitetsplan pr dd
• 40 nye deltagere til Villmarkscampen
• 10 stenger med sneller/sluker er bestilt
• Dårlig oppmøte av damer til kvinnekontaktsamlingen i Sandnesjøen, likevel
gjennomført
• Hundeutvalget har 2 dommerkandidater fra Vefsn under opplæring

Sak 24/2018: Skifte av bank
• Gjensidige bank er ikke en alternativ bank da de pr dd er rettet mot privatpersoner og
landbruk, det beste alternativet til DnB er Sparebank 1.
Fylkesstyret vedtar dermed å skifte til Sparebank 1.

Sak 25/2018: Oppnevning av utvalg til å følge opp regjeringens arbeid med en fremtidig
forvaltning av jakt og fiskemuligheter i Nordland
• Årsmøtet ba fylkesstyret om å oppnevne et fylkesdekkende utvalg på 5 personer til å
følge saken opp mot regjeringens arbeid.
Det ble sendt brev til foreningene 26. April og følgende 5 kandidater er foreslått

Lars Magnus Kvamme, Saltdal JFF
Terje Bæverfjord, Narvik og Omegn JFF
Morten Benjaminsen, Rana JFF
Tore-Geir Følvik, Bodø JFF
Glenn-Robert Johnsen, Brønnøy JFF
Kandidatene har en god geografisk spredning, og består av kommuner med mye og
lite statsgrunn
Fylkesstyret vedtar at Terje Bæverfjord leder utvalget. Fylkessekretær er sekretær for
utvalget

Sak 26/2018: Orienteringssaker
• Oppdatering av informasjon om utvalgene på hjemmesiden til NJFF Nordland er ikke
fullført, her har utvalgene en jobb å gjøre
• Det er flere som enda ikke har levert politiattest, styret imøteser disse snarest
• Vefsnasvassdragets Fiskeforvaltning – Gjennomgang
• Predatorjakt i Vågan – Nytt møte i løpet av August mnd
• Møte med Samene på Saltfjellet – Vi tjener på en god dialog med Samene og avholdt
møte i Mai
• Det følges med på at Stiftelsen Norsk Villaksforvaltning holder hva de lover. Allment
fiske bør være tilgjengelig til en overkommelig pris for alle
• Det jobbes med registrering av sjøørret og sjørøye, seminar om temaet i Tromsø
• Fylkesleder og fylkessekretær fra hvert nord-norsk fylke stiller på regionsamling i
Kirkenes
• Vi deltar ikke på Instruktørkurs for F1 fluefiske på Sunndalsøra
• Anmeldelse av storviltjakt i Brønnøy – fylkesstyret tar det orientering
• I forhold til tapt arbeidsfortjeneste ved møter vil møtetidspunkt bli satt for å minimere
denne utgiftsposten mest mulig
• Styret i NJFF Nordland er svært bekymret for funn av et stort antall døde elg i sørlige
og østlige deler av Hattfjelldal, elgbestanden er helt klart for stor i forhold til
næringsgrunnlaget. En uttalselse rundt dette ble tirsdag 26.06.2018 sendt til
Hattfjelldal kommune, Statskog Helgeland, Nordland Fylkeskommune, Fylkesmannen
i Nordland, Mattilsynet Region nord og Miljødirektoratet.
• I forhold til valg av fylkesinstruktør rifle nord, ønskes det flere forslag på kandidater,
og hvor man ser for seg at valg tas til høsten
• NJFF Nordland bør være representert på samlingen for viltforvaltere i regi av
Nordland Fylkeskommune 28 og 29. August, styret melder på en representant
• Neste styremøte settes til 20. August kl 14.30 på Folkets Hus, Bodø
.
Sak 27/2018: Eventuelt
• Elgdød i Hattfjelldal – Gjennomgang av situasjonen
• Skyte camp – Denne foreslås lagt ned inntil videre grunnet lav interesse over flere år

•
•
•
•

Spørsmål rundt Gamme på Herøy – Fylkeslaget viser til at dette er en sak mellom
lokallag og kommune
Det er ønskelig å få utarbeidet en mal for søknad om økonomisk støtte, samt en plan
for jegerprøvekandidater
Instruktører utdannet av NJFF bør kjøre kurs i regi av samme forbund
Det orienteres om at Vefsn har 2 dommerkandidater under utdanning til
ettersøksprøver.

27. Juni 2018

______________________
Tina Johansen
Sekretær NJFF Nordland

