Referat fra styremøte nr. 6/2019.
19. august 2019 kl 10.30 – 14.00, lillesalen i 1. etasje på Folkets Hus i Bodø
Til stede: Leder Steinar Høgaas, sekretær Elise Larsen (t.o.m. sak 33/2019), leder jaktutvalget
Rolf Almås, nestleder kvinneutvalget Beate Solli Nilsen, leder ungdomsutvalget Ivan Kleven
(t.o.m. sak 33/2019).
Administrasjonen: Rolf Arne Tønseth
Forfall: Nestleder Gøran Dreyer, leder skytterutvalget Jens Andreassen, leder kvinneutvalget
Monica Tveitdal Mathisen, leder hundeutvalget Norvald Ruderaas, medlem fiskeutvalget
Tommy Dahl.
Administrasjonen: Ylva Edvartsen

Saksliste:
Sak 30/2019: Godkjenning av
- innkalling og saksliste
• Godkjent
- referat fra styremøte nr 5/2019, 24. juni 2019
• Godkjent
- saker til eventuelt
• Koordinere jaktprøver og utstillinger. Rolf Arne Tønseth på vegne av Norvald
Ruderaas
• Forslag til kandidater for organisasjonsutvalgets arbeidsgrupper
Sak 31/2019: Økonomi
Gjennomgang av status økonomi ved Rolf Arne. Prognosene for 2019 ser så langt gode ut.
Vedtak:
Styret tar regnskapsgjennomgangen til orientering.
Sak 32/2019: Status aktivitetsplan og aktivitetskalender
• Status aktivitetsplan
Aktivitetsplan fulgt så langt i år. Neste styremøte blir Skypemøte 7.10.19. Neste fysisk
møte i Bodø er lagt til 21.10.19, som er planleggingsmøte for 2020 med styret og FI.
• Utvalgene gir en kort orientering om sitt arbeid siden forrige styremøte.
Jaktutvalget: Driver på med siste finpuss på predatorkonkurransen. Markensføring må
forbedres. Svart på høringer.
Kvinneutvalget: Sjekke opp med kvinnekontaktene i fylket hvordan behovet for samlinger
er. Forslag på individuelle oppfølginger av lokalforeningene.
Ungdomsutvalget: Godt i gang med aktivitetene. Villmarkscampen vel fullført og flere
aktiviteter som seljakt, rådyrjakt og harejakt står for tur og er under planlegging.

•

Innhold i fanene til utvalgene
• Fane på NJFF Nordland sin nettside må benyttes og oppdateres. Flere faner står pr.
dags dato tomme og uten informasjon.
• Det er ønskelig med forandring på fanen til NJFF ung; ungdomsutvalgssiden bør
komme opp først, og ikke stimuleringsmidlene.

Sak 33/2019: Smårovviltprosjektet
Status ved jaktutvalget.
Salten viltforvaltningsråd har kr 62000 til å utvikle en hjemmeside i forbindelse med
smårovviltprosjektet. Kan vi få til noe på vår egen hjemmeside (noe lignende som
jaktilierne.no), alternativt at ”Smårovviltprosjektet” kan ha egen fane på NJFF Nordland sin
nettside?
Jaktutvalget har fått laget en mal på forslag til innmelding til nettsiden, men utvikleren trenger
en bestilling på hva vi skal ha med som; beskrivelse av prosjektet, innmelding av felt vilt,
fellingsbørs, fellingsoversikt, premieordning, innlogging. Rolf Almås følger opp.
Sak 34/2019: Oppfølging av vedtak om energipolitisk plattform
Fylkeslaget ønsker at lokalforeninger som er i områder som blir berørt, engasjerer seg.
Fylkessekretær skal be om oppdatert informasjon fra Siri Parmann som sendes
lokalforeninger.
Sak 35/2019: Høring - Animaliehygieneforskriften endres, viltkontrollsteder fjernes
Mattilsynet har sendt endringsforslag til animaliehygieneforskriften på høring.
NJFF Nordland har ingen innvendinger, og vil foreslå at NJFF blir kurstilbyder på kompetent
jeger.
Sak 36/2019: Orienteringssaker
• Seminar og politikerdebatt i Saltdal 17. august
Godt gjennomført seminar
• Villmarkscampen i Beiarn
God planlegging og gjennomføring. Eksemplarisk ungdom. Mange avmeldinger i siste
liten, og vil vurdere bindende påmelding for senere år.
• Tegninger skytebaner
Minne skyteutvalget om å innhente tegninger og bilder av skytebaner, som hjelp til de
foreningene som planlegger nye baner eller oppgradere eksisterende.
Sak 37/2019: Eventuelt
• Koordinere jaktprøver og utstillinger. Fylkeslaget har ingen mulighet til å koordinere
jaktprøver og utstillinger, da de terminfestes av henholdsvis FKF og NKK. For egne
aktiviteter kan vi se på terminlistene for å unngå kollisjoner.
• Forslag til kandidater for organisasjonsutvalgets arbeidsgrupper
Forbundsstyret har vedtatt at det skal opprettes 5 arbeidsgrupper for å utrede følgende
temaer:
1. De demografiske samfunnsendringene med økende urbanisering, og hvilke muligheter

2.
3.
4.
5.

•

og utfordringer det gir organisasjonen
Organisasjonens fremtidige miljøengasjement
Aktuelle medlemstilbud
Utvikling av kurs og annen opplæringsvirksomhet (opplæringsstrategien)
Vedtektene for NJFF sentralt og normalvedtekter for foreninger og fylkeslag

NJFF Nordland forslår at Rolf Almås deltar i gruppe 1, Steinar Høgaas i gruppe 2 og Ivan
Kleven i gruppe 4.
Steinar orienterte styret om en vanskelig sak i Øksnes JFF.

Referent: Elise Larsen/Rolf Arne Tønseth

