Referat styremøte nr. 5/2019.
24. juni 2019 kl 10.30 – 14.00, på møterom i 2. etasje på Folkets Hus i Bodø
Til stede:
Leder Steinar Høgaas, nestleder Gøran Dreyer, leder jaktutvalget Rolf Almås, leder
kvinneutvalget Monica Tveitdal Mathisen, leder ungdomsutvalget Ivan Kleven (t.o.m sak
27/2019), leder hundeutvalget Norvald Ruderaas.
Administrasjonen: Rolf Arne Tønseth.
Meldt forfall:
Sekretær Elise Larsen, leder skytterutvalget Jens Andreassen, medlem fiskeutvalget Tommy
Dahl og Ylva Edvardsen.

Saksliste:
Sak 23/2019: Godkjenning av
- innkalling og saksliste - Godkjent
- referat fra styremøte nr 4/2019, 20. mai 2019 - Godkjent
- saker til eventuelt
• Avslag på utsettelse av revejaktkurs for ungdom
• Smårovviltprosjektet i Salten
• Kvinneaktivitetsmidler
• Høring om endringer i rovviltforvaltningen
• Miniseminar i Svolvær
• Vassdragstreff i Narvik
• Tegninger skytebaner
Sak 24/2019: Økonomi
Gjennomgang av status økonomi ved Rolf Arne.
Vedtak:
Styret tar regnskapsgjennomgangen til orientering.
Sak 25/2019: Status aktivitetsplan og aktivitetskalender
• Status aktivitetsplan
Gjennomgang ved Rolf Arne. Alle planlagte aktiviteter siden forrige styremøte er
gjennomført.
• Utvalgene gir en kort orientering om sitt arbeid siden forrige styremøte
Ungdomsutvalget:
Det blir ikke ungdomslederkurs i år.
Villmarkscampen er full med venteliste. Pil og bue er i faresonen for å bli tatt ut av
programmet. Et alternativ kan være å vise bruk av ettersøkshund. Det er kontakt med
Veronica Lundli.
Seljaktkurs er fullt.

Rådyrjaktkurset er i boks.
For harejaktkurset gjenstår avtale med grunneiere.
For senere kurs bør medlemmer fra Nordland prioriteres.
Jaktutvalget:
Det blir introjakt elg på Helgeland. Må markedsføres bedre.
Det bør lages en powerpoint for å presentere aktiviteter og introjakter på jegerprøvekurs.
Prioriteres til neste år med utgangspunkt i aktivitetsplanen.
Vi bør prøve å få med journalist på introjaktene.
Kvinneutvalget:
Monica planlegger samlinger i Nordland.
Aktuelt å delta på kvinnekonferanse som NJFF Troms arrangerer i Harstad 23. – 25.
august? Kanskje aktuelt for foreninger i Vesterålen og Ofoten?
Det blir harejaktkurs.
Hundeutvalget:
Utkast til reviderte retningslinjer med utkast til handlingsplan for 2019 ble utdelt.
Alle utvalgene ble minnet om å legge ut info i utvalgsfanene.
På samling for nye fylkesinstruktører, så ble FIene oppfordret til å bli kjent med sine
lokalinstruktører. FIene skal ikke bare gjennomføre kurs for nye lokalinstruktører, men være
mer synlig og å være en ressursperson for lokalinstruktørene. Hvordan dette skal gjøres i
praksis, tas opp på planleggingsmøte i oktober.
Fylkessekretær skal melde inn til forbundet sentralt at det er feil sted på skytebanen til Andøy
JFF i NJFF-appen. Banen ligger ikke i Bjørndalen, men på Dverberg.
Sak 26/2019: Oppfølging av vedtak om energipolitisk plattform
Vedtak:
Fylkeslaget bør be om møte med kommunestyret i de berørte kommunene.
Sak 27/2019: Gavepremie på NNM Løpende Elg og Jaktfelt 2019
NJFF Troms har vedtatt gavepremier som alle deltakerne på NNM skal være med i trekningen
av. De har utfordret NJFF Nordland og NJFF Finnmark til å vedta lignende ordning.
Vedtak:
Trekkes blant alle deltagere i klasser som følger. Deltagelse i begge mesterskap gir 2 lodd.
Premien er personlig.
Klasse A, B, JA, JB, JC, E1 og E2
FRI deltakeravgift på EN aktivitet i regi av NJFF Nordland etter eget valg, gyldig ut 2020
Klasse F (kvinne)
FRI deltakeravgift på EN aktivitet i regi av NJFF Nordland etter eget valg, gyldig ut 2020

Klasse D1 (til og med 15år)
FRI deltakeravgift på EN introjakt i regi av NJFF Nordland etter eget valg, gyldig ut 2020
Klasse D2 (16-19år)
FRI deltakeravgift på EN introjakt i regi av NJFF Nordland etter eget valg, gyldig ut 2020
Sak 28/2019: Orienteringssaker
• Seminar og politikerdebatt i Saltdal 17. august 2019. Saltdal JFF fyller 70 år i år.
Styret oppfordres til å delta på seminaret.
Invitasjon sendes alle kommunene i Nordland.
Møtene i Fylkestinget legges inn i aktivitetskalenderen.
• Oppsamling av forladninger på skytebaner
Må snakke med foreningene om et stort problem som det kan være vanskelig å ta tak i.
• Lite tilbud jegerprøvekurs i Nordland
Nordland, Troms og Finnmark skal lage et felles brev til NaCL AS med kopi til
Miljødirektoratet og NJFF om at vi er misfornøyd med dekningen av jegerprøvekurs i
landsdelen.
Sak 29/2019: Eventuelt
• Avslag på utsettelse av revejaktkurs for ungdom
Ivan arbeider med å få til et kurs i samarbeid med Bodø JFF
• Smårovviltprosjektet i Salten
Det er satt av kr 62000 i budsjett til Salten Viltforvaltningsråd/Prosjekt Utmark til å
utvikle en hjemmeside til smårovviltprosjektet. Fylkessekretær skal kontakte IT i
forbundet og/eller Sindre Aaser i Leirduenett om de kan bistå i å utvikle en nettside på
hjemmesiden til NJFF Nordland innenfor den økonomiske rammen.
• Kvinneaktivitetsmidler
NJFF Nordland har fått kr 6 120 i kvinneaktivitetsmidler i 2019.
• Høring om endringer i rovviltforvaltningen
Høringen er sendt jaktutvalget.
Skal også sendes lokalforeningene.
• Miniseminar i Svolvær
Mail fra Statskog om at seminaret er avlyst pga liten interesse.
• Vassdragstreff i Narvik
Narvik og Omegn JFF oppfordres til å delta.
• Tegninger skytebaner
Oppfordre skyteutvalget til å innhente tegninger og bilder av skytebaner, som hjelp til
de foreningene som planlegger nye baner eller oppgradere eksisterende.

Rolf Arne Tønseth
Referent

