Referat styremøte nr. 7/2019. 9. oktober 2019 kl 18.30 – 20.30 på Skype
Til stede:
Leder Steinar Høgaas, nestleder Gøran Dreyer, leder kvinneutvalget Monica Tveitdal
Mathisen, leder ungdomsutvalget Ivan Kleven, leder hundeutvalget Norvald Ruderaas,
nestleder jaktutvalget Magnus Fjeldså.
Administrasjonen: Rolf Arne Tønseth, Ylva Edvardsen
Avbud: Rolf Almås, Jens Andreassen. John Åge Hansen, Tommy Dahl.
Ikke møtt: Elise Larsen

Saksliste:
Sak 38/2019: Godkjenning av
- innkalling og saksliste - Godkjent
- referat fra styremøte nr 6/2019, 19. august 2019 - Godkjent
- saker til eventuelt –
• Leder fiskeutvalget
• FI organisasjonsutvikling
• Dyrepåkjørsler Nordlandsbanen
• Informasjonsmøte viltgjerder
• Predatorjakt
• Forespørsel fra DFS-lag
Sak 39/2019: Økonomi
Status økonomi per 30.09.2019 ved Rolf Arne.
Det er spesielt stort avvik på kursinntekter. Det skyldes færre deltakere på kursene våre i år
enn i fjor, men også noen færre kurs.
Vedtak:
Styret tar regnskapsgjennomgangen til orientering.
Sak 40/2019: Status aktivitetsplan og aktivitetskalender
• Aktivitetsplan er fulgt opp siden forrige styremøte. Det mangler søkere til NNM og FM
jegertrap og leirduesti, men to foreninger har signalisert at de kan ta på seg
arrangementene.
• Utvalgene orienterte om aktivitetene som har vært gjennomført siden siste styremøte.
• Innhold i fanene til utvalgene – Ylva har laget flere faner og undermenyer.
Sak 41/2019: Smårovviltprosjektet
Ylva har laget forslag til fane. Jaktutvalget går gjennom forslaget til smårovviltprosjektet og
lager forslag til endringer/tillegg og kommer til endelig utkast. Dette sendes så ut til resten av
styret til orientering og så distribueres konkurransen på hjemmesiden + facebook.
Sak 42/2019: Søknad om dekning av underskudd etter NNM Elg og Jaktfelt

Vedtak:
1. NJFF Nordland dekker kr 1500 av underskuddet under forutsetning av at NJFF Troms og
NJFF Finnmark gjør det samme.
2. Dette er et engangstilfelle og vil ikke skape presedens for eventuelle lignende tilfeller i
fremtiden.
Sak 43/2019: Orienteringssaker
• Energipolitisk plattform – Rolf Arne har gjort henvendelse til Siri Parmann og det er
intet nytt.
• Sak tatt til orientering.
• Prosjekt Nordland 2023 ved Stiftinga Norsk Villaksforvaltning – Tar saken til
orientering.
• Tegninger skytebaner – ber utvalget forberede en sak/tegninger osv for orientering til
neste styremøte.
Sak 44/2019: Eventuelt
- Ny leder for fiskeutvalget. Knut E. Olsen fra Bodø JFF. Velkommen! Invitasjon til å delta
på planleggingsmøte 21.oktober.
- FI organisasjonsutvikling – Roy Brubakk fra Vefsn JFF har undertegnet kontrakt. Vært
med på organisasjonssamling i august på Gardermoen.
- FS har orientert fylkesstyret om et mulig pilotprosjekt ang påkjørsler på jernbanen. Styret
konkluderer med at NJFF Nordland ikke har ressurser for å gå inn i et slik omfattende
prosjekt.
- NJFF Nordland er invitert til et informasjonsmøte 28. oktober 2019 om viltgjerder på
jernbanen mellom Kjemåga - Rusånes. FS deltar.
- Skyteutvalget må undersøke om det finnes retningslinjer for inspeksjon, og at disse
eventuelt gjøres tilgjengelig for lokallagene.
Referent
Ylva Edvardsen

