Referat til styremøte nr. 6/2017.
21. august 2017 Folkets Hus Bodø
Møtte:
Steinar Høgaas, Christian Ruså, Willy Rudborg, Rolf Almås, John Åge Hansen (for Torstein
Glad), Tommy Dahl (for Kjell Helge Christensen), Ivan Kleven.
Kopi: Alle nestledere i utvalg. Ved avbud fra leder møter nestleder.
Meldt forfall: Monica Mathisen, Torstein Glad
Ikke møtt: Jens Andreassen.
Administrasjonen: Rolf Arne Tønseth, Ylva Edvardsen, begge møtte.

Saksliste:
Sak 38/2017: Godkjenning av
- innkalling og saksliste - Godkjent
- referat fra styremøte nr 5/2017, 22.juni i Bodø. Det foreligger rettinger som må
godkjennes ved neste styremøte.
- saker til eventuelt:
Vedtak i sak 34/17 om NJFF Nordlands holdning til Fjelloven/Statskog som forvalter. CR.
Prosedyre for styrets behandling av saker av stor betydning. CR.
Utsendelse av medlemsblad for Statskog. FS.
Deltagelse på Naturdatas konferanse. Willy

Sak 39/2017: Økonomi
Gjennomgang status økonomi av Willy Rudborg.
Vedtak: Styret tar gjennomgangen til orientering.
Sak 40/2017: Status arbeidet i utvalgene
Orientering fra utvalgslederne om saker og arbeidet fremover (høsten).
Hver utvalgsleder sender sine punkter til sekretær som legger disse inn i referatet. Bruk gjerne
skjema for utvalgene.
Jaktutvalget
Planlegges et møte i Bodø
Liten aktivitet i sommer.
Fylkeslaget lager mal for søknad om skuddpremie som sendes til lokallagene. Jaktutvalget tar
tak i utfordringen med bedre organisering av smårovdyr-jakt og prøve å få til møter med
Statskog i Helgeland og Salten.

Ungdomsutvalget:
Rapporterer fra Villmarkscampen.
Planlegger neste års Villmarkscamp.
Planlegger revejakt og fellefangstkurs med Fauske og Sørfold JFF. Kontakt Statskog for
videre innkjøp av feller og utstyr.
Harejaktkurs planlegges på Dønna.
Fiskeutvalget:
Vil engasjere Staffan Lindstrøm for å arrangere fiskecamp i innlandet.
Havfiske-camp avlyst etter dårlig påmelding.
Skyteutvalget:
Vurderer 1 skytecamp i stede for 2 for å sikre påmelding.
Sak 41/2017: Fiskeutvalget
Kjell-Helge har sagt opp vervet som leder i fiskeutvalget – se e-post i vedlegg 1 og vedlegg 2.
Vedtak:
Kjell-Helge Christensen løses fra sitt verv som leder av Fiskeutvalget. Tommy Dahl
oppnevnes som ny leder frem til årsmøte 2018.
Fylkessekretær avholder et møte med Fiskeutvalget for å avklare forventninger og oppgaver
utvalget kan arbeide med.
I lys av saken diskuteres det hvordan vi kan få utvalgene til å fungere bedre. Det foreligger
statutter i NJFF Nordland for de ulike utvalgene. Disse sendes nå ut og om nødvendig kan
disse redigeres. Styret fastholder fortsatt sitt ønske om å få utvalgene til å fungere.
Viktig at valgkomiteens arbeid kvalitetssikres slik at personer som velges er innstilt på å
arbeide aktivt. Spesielt om vedkommende som spørres har erfaring i å arbeide i utvalg.

Sak 42/2017: Skyttercamper
Styret evaluerer:
- antall
- informasjon til deltakerne
- kommunikasjon mellom skyteutvalg og lokal arrangør
- planlegging av skytedisipliner
- lokaler og utsyr
- økonomi
Det kjøres en skytecamp i 2018. Ivan lager en liste over ting som må være på plass før
skytecampene. Smørbrødlisten må gås gjennom med lokal arrangør.

Vedtak:
Fylkesstyret vedtar at det arrangeres en skytecamp i året som rullerer i fylket.
Sak 43/2017: Statutter for Nordland Cup Løpende Elg og Nordland Cup Jaktfelt
Saken ble utsatt på møte 22. juni 2017, da det ikke forelå noen økonomiske konsekvenser
Statuttene er i vedlegg 4 og 5. Økonomi i vedlegg 6.
Eventuell endringer i statuttene gjørs hvert 5. år, samtidig som forbundet gjør endringer i
«Regler for Jaktskyting».
Vedtak:
Styret i NJFF Nordland godkjenner statuttene for Nordland Cup Løpende Elg, statuttene for
Nordland Cup Jaktfelt og budsjett for innkjøp av premier til de to cupene. Statuttene gjelder
fra 1.1.2017 til 31.12.2019. Endringer i statuttene gjøres samtidig som forbundet gjør
endringer i reglene for jaktskyting. Endringer av statuttene skal godkjenne av styret i
fylkeslaget.
Sak 44/2017: Kommunereformen
En eventuell problematikk rundt sammenslåing av kommuner ble diskutert.
Vedtak:
NJFF Nordland vil ikke initiere en sammenslåingsprosess, men vil bidra hvis lokallagene
trenger bistand der lokallagene selv beslutter å slå sammen foreninger. Fylkessekretær
undersøker status i de årlige møter med lokalforeningene.
Sak 45/2017: Planleggingsmøte og aktivitetsplan 2018
Vedtak:
Det settes av tid for møte mandag 23.10.2017 i Bodø, klokken 14.30 til 20.00.
Det er viktig at det foreligger et godt arbeidsunderlag til møte og at hvert utvalg har forstått
hva som forventes ferdig i forkant. Dette møte må prioriteres av fylkesinstruktørene spesielt.
Fylkessekretær utarbeider bestilling på arbeidsgrunnlag for utvalgene. Viktig at hver aktivitet
følges av økonomisk konsekvens slik at styret kan foreslå budsjettposter som følger
aktiviteten.
Sak 46/2017: Fylkesinstruktør hagle nord
Ny FI Hagle er utdannet, har praksis som er nødvendig, og derfor klar til å bidra i nord-fylket.
Vedtak:
NJFF Nordland inngår avtale med Roy Elvebakk som fylkesinstruktør hagle nord i.h.t.
standardavtale for fylkesinstruktører.
Sak 47/2017: Orienteringssaker
• Møte med stortingskandidater.

•

o NJFF har i møte med fylkeslagene i Nordland og Troms gitt oppgaver til
fylkeslagene i forbindelse med stortingsvalget. Innføring av Fjelloven og videre salg
av statsgrunn var tema NJFF Nordland utfordret politikerne med i Bodø. 8 av 9 parti
møtte opp på Bestemorenga i Bodø.
Drøfting av NJFF Nordlands signaler til møte med Statskog 25. august.
o Styret diskuterte utsatt jaktstart som et alternativ, da taksører har meldt om veldig
små kyllinger i enkelte områder. 1.oktober ble nevnt som en dato, men at vi måtte
se takseringsresultatene før vi bestemte oss for hva vi skal gå for.

Sak 48/2017: Eventuelt
Utsendelse av medlemsblad for Statskog.
Fylkessekretær orienterer om saken. Statskog ønsker at NJFF Nordland sender ut de 200
eksemplarer for Statskog til de mottagere de ønsker. NJFF Nordland er forespeilet 10 000 kr
for denne jobbe.
Vedtak:
Fylkessekretær sjekker ut måte dette kan gjennomføres uten at FS fysisk selv skal sørge for
forsendelsen.
Ble vedtak om Fjelloven, sak 34/2017, behandlet korrekt av styret?
Christian Ruså ber om at vedtaket i sak 34/2017 trekkes tilbake og at nytt vedtak fattes etter
en høringsrunde til alle lokalforeninger.
Fjelloven ble først meldt inn som sak under Eventuelt på styremøte 21. mars 2017. Da dette
er en viktig sak som krever forberedelse, mente leder at saken ikke kunne debatteres og det
ble protokollert at «Fylkesstyret må ha en beredskap i forhold til hvordan vi skal uttale oss i
forhold til Fjelloven.»
På styremøte 22. juni 2017, ble det laget et saksfremlegg (sak 34/2017) om Fjelloven vedlagt
informasjonsbrosjyren om grunneierretten og med link til Fjelloven. Etter debatt i styret ble
følgende vedtak vedtatt 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.»
Etter debatt i styret ville ikke et flertall i styret ta opp saken på nytt, slik Christian ønsket.
Prosedyre for behandling av saker av stor betydning for NJFF Nordland
Christian Ruså fremmer saken, da han mener at det er nødvendig å etablere en prosedyre som
sikrer at styret ikke isolert fatter vedtak på sviktende grunnlag i viktige saker. Han ber om at

styret beslutter prosedyre for behandling av saker av stor betydning. Så langt det er mulig bør
alltid lokalforeningene ha mulighet til innspill i alle saker.
Etter debatt ble følgende vedtatt mot 1 stemme.
Vedtak:
Fylkessekretær vurderer hvilke saker som skal ut til lokallagene.
Opprettelse av Helgeland Viltforvaltningsråd
Willy orienterer fra møte. Åpen invitasjon til viltforvaltere i kommunene til kurset ettersøk
videregående på Drevja 9. – 10. september 2017. Liten tilbakemelding så langt. Lite fokus på
dette i kommunene.
Fylkessekretær tar kontakt med Nordland Fylkeskommune med forslag om oppstart av
prosess mot opprettelse av Viltforvaltningsråd i Ofoten/Vesterålen.
Naturdatas Viltkonferanse
Willy ønsker å delta på Naturdatas konferanse innen Viltforvaltning på Hell 2. – 3. november
2017.
Vedtak: Willy deltar på vegne av NJFF Nordland.

Referent
Christian Ruså/Rolf Arne Tønseth

