Referat til styremøte nr. 8/2015.
7. september 2015 i Bodø, Folkets Hus.
Møtt:
Steinar Høgaas, Christian Ruså, Mary Halfrid Engan, Rolf Almås, Håkon Pedersen, Ivan
Kleven. John Åge Hansen, for Torstein Glad.
Meldt forfall: Torstein Glad, Jens Andreassen, Willy Rudborg, Håkon Pedersen
Ikke møtt: Mary Engan.
Administrasjonen: Rolf Arne Tønseth, Ylva Edvardsen, begge møtt.
Sak 43/2015: Godkjenning av:
-innkalling og saksliste.
Godkjent.
-referat fra styremøte nr 6/2015 på skype 17. august 2015.
Godkjent
-referat fra styremøte nr 7/2015 på skype 31. august 2015.
Godkjent.
-saker til eventuelt,
Tre nye saker.
Sak 44/2015: Status arbeidsoppgaver fra arbeidsprogrammet
Fordeling av hovedansvar av arbeidsoppgaver fra arbeidsprogrammet ble vedtatt på styremøte
23. mars, sak 22/2015.
Dette blir en fast post på alle styremøter fremover, der ansvarlige skal rapportere om status på
prioriterte oppgaver.
JAKTUTVALGET:
Har kun behandlet sak 47/15 siste tiden. Se egen sak.
Ungdomsutvalget:
Villmarkscamp arrangert, Skytecamp arrangert, harekurs nå til helga. God planlegging og
arrangementstyring av Ylva. Det sendes ut evalueringsskjema til deltagerne.
Alle arrangement evalueres både deltagermessig og arrangementmessig.
Rådyrjaktkurs i November er under planlegging.
Siste arrangement i Friluftslivets år er usikkert pga at arrangør ikke har bekreftet dato. Ylva
purrer på og får dette avklart.

Ungdomslederkonferanse er under planlegging, 30.oktober - 1.november. Vanskelig
kommunikasjon med NJFF sentralt.
Fiskeutvalget:
Ingen møtt i fiskeutvalget.
Skyteutvalget:
Har arrangert skytecamp, se det som refereres fra ungdomsutvalget.
Sak 45/2015: Økonomi
Gjennomgang status økonomi av Willy Rudborg.
Ingen gjennomgang da økonomirapport ikke er klar, og Willy har meldt forfall. Det er ikke
rapportert om noe unormalt.
Sak 46/ 2015: Fylkesinstruktør fluekasting
Det vises til vedlegg 1 og 2 i innkalling.
Vedtak:
NJFF Nordland inngår avtale med Kjell-Helge Christensen som fylkesinstruktør fluekasting
i.h.t. vedlagte standardavtaler.
Sak 47/2015: Styrevedtak 13/2015 i Vefsn JFF
Styret i NJFF Nordland har behandlet mail fra Vefsn JFF angående den lokale sak 13/2015 i
foreningen, om elgjakt i Hattfjelldal kommune.
Vedtak:
Styret i Njff Nordland viser til de meget grundige og informative skriftlige redegjørelsene av
30.5.2013 og 4.6.2013 som er gitt av fagsjef Siri Parmann i NJFF. Styret i NJFF Nordland
slutter seg enstemmig til den informasjon og den konklusjon som fremkommer i de to
skriftlige svarene fra NJFF sentralt.
Sak 48/2015: Kommende jakttidsrevisjon – anmodning om innspill
Se vedlegg 4 og 5 i innkalling.
Vedtak:
Det gjennomføres en høringsprosess med lokallag og jaktutvalg med svarfrist 8.oktober og
endelig behandling i styret på Skypemøte 19.oktober.
Sak 49/2015: Prosedyre for NJFF Nordlands deltagelse i kvotesetting av småviltjakt

Christian redegjør for forslaget, se vedlegg 6 i innkalling. Leder orienterer om prosessen frem
mot møte og gjennomføring av møte før det diskuteres forbedring for neste år.
Vedtak:
Forslag til punkter tas med som grunnlag inn i samarbeidsmøte med Statskog. Punktene
overbringes til Statskog som forslag til fremgangsmåte for kvotefastsetting og eventuelt
jakttider.
Sak 50/2015: Bedre grunnlag for kvotesetting av fjellrype
Se vedlegg 7 i innkalling.
Vedtak:
Det settes ned en arbeidsgruppe bestående av Rolf Arne, Rolf Almås og Lars Magnus
Kvamme. Mandat: innhente grunnlag for NJFF Nordlands videre deltakelse i de
fjellrypeprosjekt som allerede er igangsatt av forskningsmiljø og forvaltning. Samt se på
hvilke muligheter det finnes for dekning av kostander et slikt prosjekt vil føre med seg.

Sak 51/2015: Orienteringssaker
• Skype-møter. Rolf Arne tar en runde med de som opplever problem for å få disse opp å
gå. Tips slå av mikrofon hvis du ikke skal snakke!
• Kontorsituasjon Ylva. Vedtak: Steinar og Ylva lager kontrakt med Svein Willumsen om
leie av kontor til 3000,- kr per måned inkludert strøm, fiber og renovasjon.
• Medlemssituasjonen. Nedgang de 3 siste årene ser ut til å flate ut.
• Revisjon for forvaltningsplanen for rovvilt. Vedtak: Forvaltningen må legge til rette for
bedre vilkår for lisensjakten, herunder se på mulighet for utvidet bruk av motorisert
ferdsel for transport til jaktområde og utvidet jakttid på rev.
• Hyttekatalogen. Revidering av hyttekatalogen i samarbeid med lokalforeningene. IdeTrykk har kommet med forslag til katalog på web. De bes om å komme med pris for å
lage en slik.
• Naturdatas viltkonferanse 2015. NJFF Nordland deltar i utgangspunktet ikke på denne
konferanse.
• FI hagle. Styret er ikke fornøyd med 2 år uten aktivitet og anbefaler at forholdet til FI
hagle avvikles, samt at styret jobber med å få tak i ny FI hagle. Vedtak: Styret ber FS søke
etter ny FI hagle og avklare endelig videre forhold til dagens FI hagle.
• FI ettersøk sør. Endelig avklaring fra kandidat fra sørfylket avklares snarest.
• Andregangshøring av regionale vannforvaltningsplaner. FS anbefaler at FNF oversender
sitt høringssvar til NJFF Nordland, det vurderes så hvorvidt NJFF Nordland trenger å lage
høringssvar ut over det svar FNF gir.

•
•

•

Refusjon av prosjektmidler gaupesporing 2014 – 2015. Pga mangelfull oppfyllelse av
prosjektet er det refundert prosjektmidler for gaupesporing 2014-2015.
Kursplaner for 2016. FI’ene kommer med forslag til aktiviteten sin for neste år. Det
sendes samtidig ut i organisasjon for kartlegging av behov, FI’ene tilpasser så aktiviteten
sin etter dette.
Landsmøte 2015. Landsmøtedokumenter sendes ut fredag 11.september. Det foreslås et
Skype-møte for gjennomgang av landsmøtedokumentene. FS kommer tilbake med dato.

Sak 52/2015: Eventuelt
-Ylva, slitasje egen bil ved arrangement. Ylva undersøker muligheten for leie av liten
kapellhenger.
-Spørsmål til politikerne. FS redegjør for svar og forsøk på mediaomtale. Liten interesse hos
avisen lokalt.
-Høring Utvidelse av Saltfjellet og Svartisen Nasjonalpark. Høringen sendes direkte til
lokalforeningene som blir berørt for utvidelse. FNFs høringsuttalelse blir oversendt til oss
for videre behandling.

Referent
Christian Ruså

