Referat styremøte nr. 7/2018.
3. desember 2018 kl 14.30 – 19.30, Folkets Hus 2. etasje – Prinsens gate 115 i Bodø
Tilstede:
Steinar Høgaas, Willy Rudborg, Rolf Almås, Ivan Kleven, Tommy Dahl, Torstein Glad og
Gøran Dreyer. Monica Tveitdal Mathisen deltok på tlf
Administrasjonen: Rolf Arne Tønseth, Ylva Edvardsen.
Forfall: Tina Merete Johansen, Jens Andreassen, Elise Larsen innkalt som 1.vara, men kunne
ikke delta.

Saksliste:
Sak 35/2018:
- innkalling og saksliste
- referat fra styremøte nr 6/2018 på Folkets Hus
Godkjent
Sak 36/2018: Ny modell introjakt på elg
Arnold Foshaug Berg, Statskog orienterte om ny modell ang introjakt på elg i Salten. Statskog
inngår avtale med NJFF Nordland om egnet og tilgjengelig jaktfelt (sannsynlig Junkerdal
nord i Salten) for x antall år. Jaktperiode blir da fra 25.9 – 31.10 der FL disponerer hele
perioden som selv foretrukket. Tildelt kvote blir 4 dyr og vi får ingen økonomisk binding og
blir fritatt grunnavgift. Oppgjør skjer pr kg etter at dyr er skutt og veid. NJFF Nordland står
som ansvarlig og jaktleder (Willy kommenterer at det skal være en person som skal stå som
jaktleder) kan fritt velge hvilke instruktører vi vil bruke i opplæringsøyemed.
Statskog stiller enkle krav i denne avtalen – tilbudet om kurs skal annonseres ut til alle, også
ikke- medlemmer. Noe vi allerede gjør i dag på alle våre kurs. Alle som skal bære våpen/jakte
på introjaktene, skal oppfylle alle krav etter forskrift. Deltakerne skal ha opplæring i lovverk,
ettersøk, ivaretakelse av viltet, våpenhåndtering osv. Statskog skal også markedsføres som
samarbeidspartner i våre kanaler, media osv ved omtale, annonsering av disse kursene.
Det jobbes fra Statskogs side med å utarbeide samme type modell på Helgeland
Vedtak:
I utgangspunktet er NJFF Nordland positiv til den nye modellen i Salten og vil arbeide for
å få innført samme modell på Helgeland. Jaktutvalget kontakter Statskog Helgeland for å
sjekke fremdrift og hvilke jaktfelt som kan være aktuell.
Til neste styremøte må FS, jaktutvalg og ungdomsutvalg diskutere hvilket opplegg man evnt
skal legge seg på i 2019 for Salten og hvor mange introjaktkurs man skal prøve. Dette i god
tid før søknadsfrist for viltmidler 15.januar.

Sak 37/2018: Økonomi
Willy gikk gjennom økonomi ut november. Ligger bedre an i år enn i fjor.
Vi har skiftet bank fra DNB til Sparebank1 Nord – Norge i sommer og vi har fått lavere
innskuddsrente (fra 0,4% til 0,3%). Forslag fra Willy at vi setter noe av kapitalen på en
plasseringskonto til 1,4% rente. Da blir pengene låst 1 år.
Vedtak:
Økonomigjennomgang tas til orientering og kr 500 000,- settes på låst plasseringskonto i 12
mnd til 1,4% rente.
Sak 38/2018: Status aktivitetsplan og aktivitetskalender
• Status aktivitetsplan De fleste punkter på aktivitetsplanen er gjennomført
• Utvalgene gir en kort rapport om sitt arbeid
- Jaktutvalg: Arbeider med småpredatorjakt – konkurranse og sponsorer til premier.
Nevnt XXL Mo i Rana og Felleskjøpet. Informasjon skal ha gått ut til alle
lokalforeninger, men det stopper noe opp fra styret i lokallagene og ut til
medlemmene.
- Skyteutvalget: er redusert for tiden. Lite kontakt mellom medlemmene og dårlig
respons. Når regelverket for jaktskyting skal på høring, foreslås det at
varamedlemmene tas inn.
- Ungdomsutvalget: Gjennomført begge introjaktkursene med stor suksess, Jobber
hardt med revejaktkurset for å få det gjennomført. Jobber med neste års kurspakke
og venter på tilbakemeldinger.
- Fiskeutvalget: Kontakt med villaksstiftingen og planlegger møte. Det har blitt utsatt
flere ganger. Ønske om lik app som Troms – de har app der alle kan legge inn
koordinater/elver. I Nordland må alt via Lars Sæter(Fylkesmannen)til
godkjenning/kvalitetskontroll før han legger det inn i Nordlands-atlaset.
- Hundeutvalget: Lite aktivitet mellom medlemmene, men Willy (FI Ettersøk midt)
har jobbet en del med ettersøk. Mange av de som har gått kurs på Blåfjell, fikk seg
en overraskelse da de gikk prøve. Leder av utvalget bor på Nærøy i Nord-Trønderlag
– er dette gunstig? Diskuteres med valgkomitèen.
•

Jfr også hva som kom frem i foreningsundersøkelsen. På spørsmål om hva som er viktigst
at fylkeslaget bistår med, svarer foreningene: Utdanning av instruktører, foredragsholdere,
drive opplæring sammen med oss, kurs, aktiviteter rettet mot ungdom, familiedager,
enklere søkeprosess for tilskuddsordninger, sikre allmennheten rett til jakt og fiske, hjelp i
etablering av leirduebane (Alstahaug JFF), bygge ny og bedre leirduebane (Lødingen),
etablering av riflebane (Rødøy), hjelp til å få åpnet anadrome vassdrag (Lødingen),
fiskeutvalget opp å gå (Alstahaug), kursing i organisasjonsarbeid (Fauske og Sørfold),
barn og ungdom inn i foreningen (Lødingen og Rana JFF).
Har utvalgene fulgt opp noe av dette?
Jaktskytterutvalget har vært i kontakt med Alstahaug JFF og Lødingen JFF.

Sak 39/2018: Aktivitetsplan og budsjett 2019

Mye er lagt inn i aktivitetsplanen, og det er viktig at utvalgene prøver å anslå budsjett for
aktivitetene som er lagt inn i fanen «budsjett for alle utvalgene» + aktiviteter i kalenderen.
Frist settes til 14. desember.
Vi skal ha en prosess på dette fram mot neste styremøte 21. januar 2019. Vi tar et skypemøte
14. januar kl 19.00 – 20.30, hvor eneste sak er første budsjettutkast for 2019.
Vedtatt

Sak 40/2018: Forslag om å legge ned lokalforeninger
Vedtak:
NJFF Nordland foreslår overfor Forbundsstyret at Leirfjord Elgjegerforening opphører
fra 1. januar 2019, og at de tre medlemmene får tilbud om å bli medlem i Leirfjord Jegerog Fiskerforening.
Vedtak:
NJFF Nordland foreslår overfor Forbundsstyret at Herøy Jeger- og Fiskerforening
opphører fra 1. januar 2019, og at medlemmene får tilbud om å bli medlem i Dønna jeger,
fisk og friluftsforening.
Sak 41/2018: Villaksens År 2019
Kun tilbakemelding fra Beiarn JFF ang forespørsel om hvilken markering lokalforeningene
ønsker å gjøre. NJFF Nordland mener at lokallagene ved de tre største lakseelvene i Nordland,
bør kunne klare å komme med tilbakemelding om hvilke markeringer de tenker å gjøre ang
Villaksens år 2019.
FS har sammen med Knut Olsen fra Bodø JFF og Naturvernforbundet begynt planlegging av
en konferanse for markering av Villaksens år. Arbeidet er helt i startfasen, men foreløpig er
det snakk om å ha konferansen 14.juni i Bodø. Får Saltdalselva søknaden godkjent om tidlig
åpning til 15.juni, flyttes konferansen til Nordnes på åpningsdagen. Da blir Nordlandsbenken
invitert og fylkesrådet. Forslag fra Tommy om at genbanken fra Bjerka også blir invitert.
Gøran foreslår at ledere av fiskeutvalgene fra lokallagene i Nordland også blir invitert.
FS følger opp det videre arbeidet.
Vedtak:
FS sender ut påminnelse til lokallagene ang markeringen.
Sak 42/2018: Mal for utbetaling av utlegg
Kasserer ønsker at fylkeslaget tar i bruk et skjema for bruk til utbetalinger av utlegg for våre
egne eller andre som skal ha utbetalt noe fra oss – se vedlegg 5. Dette har kasserer brukt ca et
år i Bodø JFF, og det fungerer bra. Oversiktlig og enkelt. Kopi av kvitteringer følger bilaget.
Vedtak:
NJFF Nordland tar malen i bruk i alle ledd
Sak 43/2018: Høring på kvoter for seljakt 2019
Saken er oversendt jaktutvalget, hvor jeg ber om skriftlig tilbakemelding innen 30. november,
slik at saken kan behandles på dette styremøtet. Svaret ettersendes når jeg får det.

Vedtak:
Høring på kvoter på seljakt 2019. Foreslått kvote på 185 dyr for 2019 støttes. Det bør også
opprettes en app for innrapportering av skutt sel på posisjon/kommune.

Sak 44/2018: Dekning av utgifter for møter i Børgefjell nasjonalparkstyre
Rolf Almås er både NJFF Nordland og NJFF Nord-Trøndelag sin representant i rådgivende
utvalg i Børgefjell nasjonalparkstyre. I følge regelverket satt av Miljødirektoratet, må
medlemmene stå for egne reiseutgifter og andre utlegg. Av frivillige organisasjoner, rammer
dette særskilt jeger og fisk og Naturvernforbundet. Andre organisasjoner får dette dekket av
sine arbeidsgivere da dette er Statskog, SNO osv.
Vedtak:
Styret sender brev til nasjonalparkstyret der det fremgår at vi mener det er urimelig at en
oppnevnt leder for rådgivende utvalg skal dekke sine egne styreutgifter. NJFF Nordland
mener det er både nødvendig og naturlig at jeger og fisk er representert i rådgivende utvalg
og ber om at gjeldende regelverk endres, slik at vanlige møteutgifter dekkes. Dersom ikke
dette er mulig, må NJFF Nordland vurdere fremtidig deltakelse.
Samtidig forfatter FS et brev til NJFF Nord-Trøndelag som vår representant også
representerer, der det henstilles til deling av kostnader for Rolf Almås inntil regelverket
endres fra Nasjonalparkstyret/Miljødirektoratet.
Sak 45/2018: Innspill på kandidater til NJFFs jaktskytterutvalg 2018 - 2021
Skytterutvalget gir tilbakemelding i løpet av uka. Viktig med representasjon fra nord!
Sak 46/2018: Revisjon av handlingsprogram 2019-2021 – Regional plan for høstbart vilt
og innlandsfisk.
Ved gjennomgang av høringen, er det en del punkter som det stilles spørsmålstegn ved. Bl.a
skal sammensetningen i påkjørselsutvalget vurderes kontinuerlig – skal vi ha en rolle der? Vi
bør også føres opp som samarbeidspartnere når informasjon om kommunes ansvar for fallvilt
og ettersøk skal være godt synlig.
Vedtak:
FS lager høringssvar innen fristen 17. desember.
Sak 47/2018: Avtale leie av skyteanlegg og klubbhus mellom lokallag og NJFF Nordland
Skytterutvalget ble bedt om å lage et forslag til avtale som følger som vedlegg sak 47/2018.
Fylkessekretær mener at forslaget ikke er helt i tråd med det som ble vedtatt i april 2018.
Vedtak:
FS sender brev til lokalforeninger med skyteanlegg med spørsmål om lån av baner/anlegg
vederlagsfritt ved avholdelse av kurs/arrangement i fylkeslagets regi/samarbeid med
fylkeslaget. Om noen av lokalforeninger har motforestillinger ang dette, må FL ta høyere
deltakeravgift for å dekke opp dette på de kurs dette angår. Eksempel: Om en lokalforening
ønsker at FL skal avholde instruktørkurs i hagle for sine medlemmer i sine egne

lokaler/skyteanlegg for så å fakturere FL leie av skyteanlegget. Da må FL legge denne
utgiften i deltakeravgiften for å dekke opp sine utgifter. Dette for å gå i balanse.
Sak 48/2018: Orienteringssaker
• Nestleder i NJFF Nordland – Jens Andreassen har flyttet til Finnmark og har trådt ut av
sitt verv som nestleder og FI Hagle sør
• FI hagle sør – Sendt ut forespørsel til flere lokalforeninger på Helgeland uten hell enda.
Vi jobber videre med saken.
• Sekretær i NJFF Nordland – Tina Johansen har trukket seg som sekretær. Elise Larsen,
1. vara til styret, har sagt seg villig til å inneha denne funksjonen frem til Årsmøtet.
• Statskogs regionutvalg i Salten – Jens var vår representant. Valgkomitè må få beskjed
om å finne kandidat til dette vervet også.
• Naturdatas Viltkonferanse – Rolf Almås deltok og refererte fra konferansen.
• Oppdatering av info om utvalgene på hjemmesiden – Ylva er den eneste som har
oppdatert UNG siden. De andre utvalgene må gjøre dette snarest.
• Portalkursene – 8 kurs avhold der 24 foreninger har deltatt. BKK fornøyd med kursene.
FS skal prøve å få et oppsamlingskurs.
• Møte med Vefsn JFF – Steinar og Rolf Arne hatt møte med det styret som eksisterer.
Fått de til å tenke mot Årsmøtet ang valgkomitè, leder, osv. Følges opp
• Grane JFF- Bekymringsmelding fra leder. Trenger drahjelp og støtte slik at Grane ikke
mister en engasjert leder.
• Mal for søknad om økonomisk støtte- Ylva prøve å lage en søknadsmal slik at
lokalforeningene kan benytte seg av den.
Sak 49/2018: Eventuelt
Willy:
Revejaktkurs som vi har fått overført fra 2017/2018 til 2018/2019 har ungdomsutvalget jobbet
med å få lokal arrangør av. Fauske og Sørfold JFF, har ikke fått det til og vist lite respons på
kontakt fra FVL. Ungdomsgruppa ligger brakk.
Bodø JFF er interessert i å ta over dette kurset og det er på trappene at det skal bygges to
åtebuer. Ivan har en som ønsker å drifte denne og Willy har en (Harriet Hansen – 909 27 904)
som vil drifte den andre.
Vedtak: Bodø JFF arrangerer revejaktkurset i vinter
Ivan:
Misfornøyd med honorering på Villmarkscampen i Beiarn og vil ha opp satsene til tidligere
nivå. Dette pga han bruker en hel ferieuke på Villmarkscampen og med de nye satsene, går
han i minus.
Vedtatt
Steinar:

Jens har flyttet til Alta og trådt ut av styret etter flere år. Tina har trådt ut av styret pga
sykdom.
Begge får påskjønnelse tilsendt med takk for god innsats til Jens og god bedring til Tina med
ønske om God Jul til begge. FS ordner dette.
Monica:
- Feil i bladet, kvinneutvalget skal ikke ha harejaktkurs i februar for kvinner. Det blir
som i år. Kurs for kvinner i begynnelsen av november og for ungdom helga etter.
- Claussen innleid for foredrag i Alstahaug JFF der det møtte opp ca 200 stk. Da
opplevde de netthets fra naboforening. Dette skal være unødvendig og man bør heie
fram hverandre, ikke snakke hverandre ned!

Referent
Ylva Edvardsen

