Referat til styremøte nr. 7/2017.
5. september 2017, på skype
Møtt:
Steinar Høgaas, Monica Tveitdal Mathisen, Rolf Almås, Tommy Dahl, Ivan Kleven.
Meldt forfall: Jens Andreassen, Willy Rudborg og Torstein Glad.
Administrasjonen: Rolf Arne Tønseth
Meldt forfall: Ylva Edvardsen

Saksliste:
Sak 49/2017: Godkjenning av
- innkalling og saksliste GODKJENT
- referat fra styremøte nr 5/2017, 22.juni i Bodø
På styremøte 6/2017 ble det vedtatt at godkjenning av referat fra styremøte 5/2017 ble
utsatt til dette styremøtet, da opplysninger var utelatt i referatet. Da opplysningene ble
tatt inn, ble referat fra styremøte 5/2017 enstemmig GODKJENT. De som hadde forfall
til skypemøte, sa seg enig i referatet per e-post.
- referat fra styremøte nr 6/2017, 21. august i Bodø. De som hadde forfall til skypemøte, sa
seg enig i referatet per e-post, og referatet ble enstemmig GODKJENT.
- saker til eventuelt
• Ny representant for NJFF Nordland i Statskog Regionutvalg i Salten
• Leder av Jaktutvalget, Rolf Almås, ønsker å delta på Naturdatas Viltkonferanse
Sak 50/2017: Sekretær i NJFF Nordland
Christian Ruså har meddelt at han går ut av styret i NJFF Nordland, og sier opp sitt verv som
sekretær i styret.
Vedtak:
1. Styret tar til etterretning at Christian Ruså har meddelt at han går ut av styret i NJFF
Nordland, Statskog Regionutvalg i Salten, leder av jaktutvalget i Saltdal JFF og at han
melder seg ut av Norges Jeger- og Fiskerforbund.
2. Vedtektene i NJFF Nordland inneholder ingen bestemmelser om valg av
vararepresentanter til styret i løpet av arbeidsåret mellom årsmøtene. Styret i NJFF
Nordland vil derfor legge fram forslag for årsmøte 2018 om at vedtektene endres slik at
årsmøte også kan velge vararepresentanter til styret. Siden dette ikke er tilfelle nå, kan det
derfor ikke velges vararepresentant for Christian Ruså.
3. Som sekretær i styret i NJFF Nordland utpeker styret Ylva Edvardsen fram til årsmøte
2018.
4. Leder i valgkomiteen orienteres om vedtaket.
Sak 51/2017: Eventuelt

Ny representant for NJFF Nordland i Statskog Regionutvalg i Salten
Vedtak:
Da Christian Ruså har sagt fra seg vervet som NJFF Nordland representant i Statskog Regionutvalg i
Salten, oppnevner styret Willy Rudborg som ny representant for NJFF Nordland til Statskog
Regionutvalg i Salten for perioden frem til 2019 under forutsetning av at han sitter i styret for denne
perioden.

Leder av Jaktutvalget, Rolf Almås, ønsker å delta på Naturdatas Viltkonferanse
Vedtak:
Rolf Almås deltar på Naturdatas konferanse innen Viltforvaltning på Hell 2. – 3. november
2017, sammen med Willy Rudborg.

Referent
Rolf Arne Tønseth

