Referat til styremøte nr. 7/2016.
6. september 2016 Folkets Hus 3. etasje - Prinsensgate 115 i Bodø.
Møtt:
Steinar Høgaas, Christian Ruså, Rolf Almås, Håkon Pedersen, Ivan Kleven, Jens Andreassen,
Rolf Almås, Willy Rudborg, Mary Halfrid Engan
Meldt forfall: Torstein Glad, John Åge Hansen(vara for Torstein Glad). Ylva
Edvardsen(admin.)
Administrasjonen: Rolf Arne Tønseth

Saksliste:
Sak 33/2016: Godkjenning av:
-innkalling og saksliste
3 nye saker foreslått, saksliste orienteres etter disse sakene:
Sak 3422016: Fastsetting av jakttid og kvotesetting.
Sak 35/2016: Oppfølging ovenfor Statskog senhøstes.
Sak 36/2016: Plan for oppfølging av rypetellerkorps.
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent med endring av saksliste.
-referat fra styremøte nr 6/2016, 20. juni 2016.
Vedtak: Referat 6/2016 godkjent.
-saker til eventuelt.
-Referere fra FS samlingen.
-Rovviltbaner
-FI Hagle
-Skytecamp
-Årsplan
Sak 34/2016: Fastsetting av jakttid og kvotesetting for småvilt
Forbedring etter press fra NJFF Nordland i prosessen rundt kvotesetting. Dette førte til bedre
samordning i forkant og vi var godt forberedt til møte med Statskog. Hovedmål etter
skypemøte var bevaring av vinterjakt og fjerning av årskvoter. Selve møtet med Statskog
region Salten og Helgeland var relativt bra. Det var enighet om at årskvoter tas bort og det var
i møte åpnet for vinterjakt på fjellrype. Vinterjakta ble i etterkant av møtet tatt bort og erstattet
med en eventuell vinterjakt etter evaluering i november. Dette stiller NJFF Nordland seg
undrende til, og følger opp i oppfølgingsmøte og står fast på sitt krav om vinterjakt.

Vedtak: Styret tar gjennomgangen av NJFF Nordlands deltagelse ved kvotemøtet til
underretning.
Sak 35/2016: Oppfølging ovenfor Statskog
Statskog har annonsert et oppfølgingsmøte etter årets kvotemøte. Dette har ikke vært diskutert
med NJFF Nordland tidligere.
Vedtak: NJFF avventer invitasjon fra Statskog til oppfølgingsmøte til 22.9. Tar så initiativ selv
etter denne dato slik at møte blir satt. Tema er blandt annet vinterjakt, utsatt jaktstart neste
høst, Mangelfull regional forvaltning samt evaluering av kvotesettingen.
Sak 36/2016: Oppfølging av rypetellekorpset.
Tellekorpsene etterlyser evalueringsmøter.
Vedtak: NJFF Nordland ser til at det blir gjennomført evalueringsmøter for tellekorpsene i
Salten og Helgeland. I møte må gjennomføring og godtgjørelse avklares forran neste sommer.
Møte foreslås holdt januar.
Sak 37/2016: Økonomi
Gjennomgang status økonomi av Willy Rudborg.
Det foreligger ingen regnskapsrapport i forkant av møtet. Kasserer tar en muntlig
gjennomgang. Sein innbetaling av midler fra fylkeskommunen diskuteres og det ses på om
dette kan justeres for å få inn midler tidligere i året.
Vedtak: Styret tar gjennomgangen til orientering.
Sak 29/2016 forts.: Kartlegging til innstilling av fang og slipp
Steinar har vært i kontakt med NORD Universitet for å undersøke om muligheten for
utarbeidelse av en uhildet spørreundersøkelse. Status: Det er tatt kontakt med Erlend Bullvåg,
de ser egeninteresse i vår forespørsel. Det er opprettet kontakt med Joar Nyborg, dekan i
Høyskolen i Nord-Trøndelag som har/holder på med lignede forskning.
Vedtak: Styret v/leder følger opp saken til neste møte.
Sak 38/2016: Nordland Cup
Se vedlegg 1.
Vedtak: NCs vedtekter videreføres for 2017 på grunn av at terminliste settes i oktober og det
ikke er tid for en tilstrekkelig høring.

Skyteutvalget utarbeider nytt forslag til regler for Nordland Cup, som sendes ut på høring til
lokalforeningene. Høringen og vedtak om nye regler må være avsluttet før terminlisten for
2018 skal fastsettes.

Sak 39/2016: Forsøk med økte kvoter på ryper/skogsfugl ved uttak av kråkefulger/
smårovdyr
Se vedlegg 2.
Vedtak: Styret støtter forslaget. Forslaget oversendes Jo Inge Breisjøberget for uttalelse om
deres syn og videre samarbeid på et slikt prosjekt.
Sak 40/2016: Orienteringssaker
• Skyttermøter i nordfylket. Rolf Arne orienterer. Fokus på skyteanlegg og instruktører.

•
•
•
•
•
•
•

Ønske om kursing av instruktører. Organisering av grunneierlag for å få til jaktfelt.
Dette følger FS opp.
Innsamling av voksne liryper – se vedlegg 3. Fylkslaget registrere at denne
forespørselen er sendt bredt ut og gjør ikke noe med saken.
Avtale med sportforetninger på fylkesnivå. Dette ser styret som vanskelig hvis det
inngås avtale med konkurrent til dagens hovedavtale med G-Max.
Vanskelig påmelding i portalen tas opp på neste fylkesledersamling.
Kjøregodtgjørelse. Nye skjema med rett sats (3,80kr) sendes ut.
Årsmøte settes til 4. og 5.mars 2017. Forslag på Skistua(Best Western) som sted.
Tema for temadagen settes neste styremøte.
FI Ettersøk rapporterer om feilinformasjon fra konkurrent om vår virksomhet/kursing.
Dersom slik informasjon mottas skal FI Ettersøk ha beskjed.

Sak 41/2016: Eventuelt
• Referat fra FS-samling. Rolf Arne orienterer. Bedre markedsføring og eventuell

•
•

•
•

utdanning av nye trofedommere. Viktigst for 2017: Ny IT-løsning og medlemsregister.
Organisasjonsutvikling med 3 nivå, bedre samordning. Ettersøk med utdanning. Nytt
jegerprøvekonsept kommer januar 2017, alle jegerprøveinstruktører må på
oppdateringskurs(3 kurs i Nordland). HMS, etter landsmøtevedtaket.
Rovviltbaner. Rolf Arne orienterer. Det er bane i Hattfjelldal og Saltdal.
FI Hagle. Rolf Arne orienterer. Kritikk fra enkeltpersoner, med tidligere tilknytning til
fylkeslaget, om manglede kursing og deltagelse fra FI Hagle. Dette er ikke en realitet.
FS ber om møte med Bodø JFF og tar opp saken.
Skyttercamp i Buvika. Ivan orienterer. Svært bra gjennomføring. Det planlegges 2
arrangement neste år, sør og nord.
Årsplan. FS ber om utvalgsledere/ansvarlig rapportere status til neste styremøte.

REFERENT: Christian Ruså

