Referat til styremøte nr. 6/2015.
Styremøte avholdes på SKYPE 17.august 2015.
Møtt:
Steinar Høgaas, Jens Andreassen, Christian Ruså, Willy Rudborg, Mary Halfrid Engan, Rolf Almås,
Torstein Glad, Håkon Pedersen, Ivan Kleven.
Meldt forfall: Jens Andreassen, Rolf Almås og Mary Engan
Ikke møtt: Torstein Glad
Administrasjonen: Ylva Edvardsen og Rolf Arne Tønseth, begge møtt.
Kopi: Alle nestledere i utvalg.

Sak 36/2015: Godkjenning av
- Innkalling og saksliste - GODKJENT
- Referat fra styremøte nr 4/2015 (8. juni 2015) - GODKJENT
- Referat fra styremøte nr 5/2015 (per e-post 10. juni 2015) - GODKJENT
- Saker til eventuelt, 2 saker meldt til eventult av Steinar Høgaas.
Sak 37/2015: Miljødirektoratets forslag til regulering av fiske etter anadrom laksefisk i
vassdrag og sjø fra 2016
Det visers til e-post 26.06.2015 med link til Miljødirektoratets høringsforslag.
Håkon Pedersen har forberedet saken, og har gitt følgende tilbakemelding:
1. Fiskeutvalget i Nordland bifaller høringsforslaget og opprettholder dagens regelendringer.
2. Ett unntak er forslaget til økt minstemål på sjøørret, hvor vi mener at en økning fra 30 cm til 35
cm er tilstrekkelig.
3. Vi ser fram til et forslag fra Miljødirektoratet om hvordan en skal løse oppsynsfunksjonen langs
Nordlandskysten da det er veldig mye tyvfiske med garn. Dette haster.
4. Vi har også et forslag til Fylkesmann/Miljødirektoratet: Bevilge penger til alle grunneiere,
forvaltere, fiskeforeninger til ett kamera i elvene som med lov må bli tatt i bruk fra 2016 både til å
telle oppgang og utgang av fisk, i tiden 1 juni tom 15. oktober. Da får vi en bedre oversikt over
tilstanden, og det vil være til stor hjelp i det videre arbeidet.
Styret har gått gjennom og gjort små endringer i forslaget fra leder i fiskeutvalget, endringene er tatt
direkte med i svaret over.
Vedtak:
Styret vedtar høringssvar som beskrevet over.

Sak 38/2015: Landsleir 2016 og 2017
Vi har mottatt forespørsel fra forbundet:
Landsmøtet i 2012 vedtok at forbundet skal arrangere landsleir. Forbundet er offisiell arrangør,
mens fylkeslag tar oppgaven som teknisk arrangør i samarbeid med aktuelle lokallag. Første
landsleir ble gjennomført i Åsnes i Hedmark i 2014. Årets landsleir går av stabelen 25.-28. Juni ved
Vansjø i Østfold. Det er ingen hemmelighet at det ligger mye arbeid bak en god landsleir, men det
er i aller høyeste grad verd det når et hundretalls blide ungdommer reiser hjem med fantastiske
minner og opplevelser i bagasjen. Nå ønsker vi å kartlegge hvilke fylkeslag som kan ta på seg
landsleir i årene som kommer, slik at planlegging, søknader om midler etc kan forberedes.
Vi ber om tilbakemelding på om ditt fylke kan tenke seg å stå som teknisk arrangør for landsleiren
2016 eller 2017. Send svar til Christian A. Kiøsterud Tlf: 47 47 32 43/ 66 79 22 36, cak@njff.no,
innen 15. august.
Vennlig hilsen
Espen Søilen
Generalsekretær
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Forslag til vedtak:
NJFF Nordland ønsker ikke å arrangere Landsleir i 2016 eller i 2017.
Vedtak:
NJFF Nordland ønsker ikke å arrangere Landsleir i 2016 eller i 2017.
Sak 39/2015: Spørsmål til politikere i kommunevalget
I vår foreslo Christian at vi skal lage spørsmål til politikere om ståsted innen jakt-, fiske- og
forvaltningsspørsmål i forbindelse med kommunevalget.
Det ble også vedtatt at Christian skulle lage forslag til spørsmål til første Skype-møte, men dette ble
ikke fulgt opp på det første (amputerte) Skype-møte.
Hvis dette ennå er aktuelt, så må vi bestemme spørsmålene nå.
Forslag til spørsmål utsendt på mail i forkant av møte:
1: Hvordan mener ditt parti at kommunen/fylkeskommunen kan ivareta innbyggernes tilgang til
rimelig jakt og fiske på best mulig måte? Ønsker ditt parti privatisering av statlig eide områder som
anses som viktige for jakt og fiske?
2: Hvilke tiltak foreslår ditt parti for å ivareta villaks og sjøørret som i dag viser en sterk
tilbakegang?
3: Mener ditt parti at jakt og fiske bidrar til trivsel og bedre folkehelse? Hvis ja - Hvordan
synliggjør dere dette i partiprogrammet?
Hvis nei - Hva mener dere om jakt og fiske?
Vedtak:
Spørsmålene tas videre og utkast sendes av Rolf Arne på mail til alle i styret i morgen tidlig,
18.august, før utsendelse til alle partis fylkessekretærer, og løftes så senere inn i media. Rolf Arne
videresender også spørsmålene til andre fylkessekretærer innad i NJFF for å løfte spørsmålene på
landsnivå da disse anses som aktuell også for andre fylkeslag.

Sak 40/2015: Eventuelt
Liste med Skype-adresser i NJFF Nordland.
Liste med alle adresser skal være tilgjenglig i gruppen Styre 2015. Rolf Arne kvalitetsikrer dette.
Jakt og fiskekort for fylkessekretær og ungdomskoordinator.
Vedtak: Fylkeslaget dekker de utgiftene som er nødvendig for å utføre jobben/funksjon i den stilling
de har - herunder også jaktkort og fiskekort.

REFERENT
Christian Ruså

