Referat til styremøte nr. 8/2016.
31. oktober 2016, Folkets Hus i Bodø.
Møtt
Steinar Høgaas, Christian Ruså, Willy Rudborg, Rolf Almås, Håkon Pedersen og Torstein
Glad.
Meldt forfall: Jens Andreassen og Mary Engan.
Administrasjonen: Rolf Arne Tønseth, Ylva Edvardsen, begge møtt.

Saksliste:
Sak 42/2016: Godkjenning av:
- innkalling og saksliste - GODKJENT
- referat fra styremøte nr 7/2016, 6. september 2016 - GODKJENT
-saker til eventuelt.
-Orientering fra møte fylkestinget ang vinterjakt.
-FNF Nordland
-Neste styremøte.
-Vipps
Sak 43/2016: Økonomi
Gjennomgang status økonomi av Willy Rudborg. Regnskapsrapport av 30.9. gjennomgåes
opp mot budsjett.
Vedtak: Styret tar gjennomgangen av økonomien til etterretning.
Sak 29/2016 forts.: Kartlegging til innstilling av fang og slipp
Rolf Arne har hatt møte med Eirik Pedersen i Kunnskapsparken i Bodø, som skal lage
prosjektskisse med kostnadsoverslag til dette møtet. Ikke mottatt i skrivende stund, men
legges frem i møtet.
Tilbudet fra Kunnskapsparken Bodø anses som for kostbart for NJFF Nordland alene. Leder
tar kontakt med Nord Universitet og etterspør alternativ måte og kostnad for gjennomføring.
Samtidig ses det på en kostnadsdeling av alternativet fra Kunnskapsparken. Fylkesmannen og
fylkeskommune kontaktes.
Vedtak: Styret tar endelig stilling til saken i et Skypemøte når saken er bedre kartlagt.
Sak 44/2016: Rapport fra utvalgsledere
Utvalgslederne legger frem status på arbeidet i forhold til arbeidsprogram for 2016.

Skyterutvalget: Torstein orienterer.
• Arrangere 2 skyttercamper for ungdom fra 13 – 18 år (Fauske og Øksnes). Fauske
gjennomført, for få påmeldte på Øksnes.
• Følge opp Landsdmøtevedtaket fra 2015 om å utarbeide en HMS plan for skytebanene.
Det arbeides med saken.
• Være behjelpelig med aktiviteter og spørsmål fra lokallag som trenger bistand. Spesielt 2
lokallag har behov for hjelp. Dette er knyttet til skytebaner.
• Få på plass fylkesinstruktør hagle nord. Ikke avklart, det letes enda etter kandidat.

Fiskeutvalget, Håkon orienterer:
o Etablere et fast samarbeid mellom fiskeveilederne og fylkesinstruktør fluefiske for
å bistå lokalforeningene til å arrangere flere fiskearrangement. Det arbeides med
punktet.
o Videreføre arbeidet med rydding, opprensking og utvikling av bekker og småelver,
særlig rettet mot å legge bedre til rette for oppgangs- og gytemuligheter for
sjøørreten. Liten respons fra fylket generelt tross annonsering.
o Samarbeide med NJFF Troms om sjøørretprosjekt. Kontakt etablert med Troms,
ingen videre respons fra Troms etter dette.
JAKTUTVALGET, Rolf Almås orienterer:
o Få på plass fylkesinstruktør ettersøk sør. Ny instruktør er under utdanning/kursing.
o Initiere videregående kurs ettersøk. Ikke gjennomført pga instruktør under
utdanning.
o Være mer aktiv ovenfor lokalforeningene for å få tak i aktuelle kandidater til å bli
lokalinstruktør innenfor ettersøk. Da kan disse avholde grunnkurs ettersøk lokalt.
Ikke gjennomført pga instruktør under utdanning.
Ungdomsutvalget:
o Regionale møter med ungdomsutvalgene i lokalforeningene. Det er for å få mer
kjennskap til hva som skjer i fylket, og for å få opp mer aktivitet i
ungdomsutvalgene. Møtene er i samarbeid med friluftsveileder Ylva Edvardsen.
Vanskelig så langt, plan laget for vinteren/våren.

o Arrangere seljaktkurs og harejaktkurs. Seljakt gjennomført, Harejaktkurs avlyst
pga avmelding rett før. Harejaktkurs gjennomføres på Dønna med lokallaget som
arrangør.
o Delta på Villmarkscampen for ungdom i Beiarn. Gjennomført, stor suksess.
o Arktivity - sammen med FI-fluefiske i Valnesfjord.
o Delta på skyttercamper for ungdom. Gjennomført.

GENERELT: HVER UTVALGSLEDER SKAL LAGE BUDSJETT FOR OPPRETTELSEN
AV SITT UTVALG.

Sak 45/2016: Orienteringssaker
• Oppfølgingsmøte med Statskog. Vinterjakt, evaluering av kvotefastsetting, jaktstart
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•

2017/2018 - Møte avholdes 28.11. på Lønsdal. Punktene; mangelfull regional
forvaltning, rypetaksører og priser for elgjakt på statsgrunn blir ikke tema på dette
møtet, men i et møte som skal holdes i midten av januar.
Nordland Cup. Skyteutvalget tar oppgaven videre iht vedtak i sak 38/2016.
Forsøk med økte kvoter på ryper/skogsfugl ved uttak av kråkefugler/smårovvilt.
Kontakt etablert med Statskog, men ingen fremgang ut over dette.
Honorering av FI. Tas inn i budsjett.
Årsmøteforberedelser. Tema på temadagen. Flere aktuelle temaer diskuteres. Fang og
slipp, CWD, Høstingskulturen blandt NJFF Nordlands medlemmer? Tema settes i
neste møte.
Forslag til endring av havressursloven § 22 – se tilsendt e-post 4. oktober 2016.
Innspill gis etter diskusjon.
Klimaskogprosjekt. Fylkemannen har tatt kontakt. Hensikt er å binde CO2.
Forsøkskommuner etablert spredt i Nordland. Styre definerer dette i ytterkant av det vi
skal jobbe med. NJFF Nordland engasjerer seg ikke videre i saken.
Samarbeidsavtale mellom NKK og NJFF – se tilsendt e-post i dag. NJFF Nordlands
styre er ikke enig i forslag til samarbeidsavtale og har fått innspill fra
lokalforeningene som er videresendes NJFF sentralt.

Sak 46/2016: Eventuelt
Vipps: Vi har DnB som bank og etablert Vipps som betalingsløsning for fylkeslagets kurs o.l.
Neste styremøte: Det gjennomføres et Skypemøte i steden for desembermøte 12.12. Neste
fysiske styremøte holdes 9.januar.

Orientering fra møte fylkestinget angående vinterjakt: Møte avholdt med posisjon og
oposisjon for å gi et bedre grunnlag for fylkestinget i sitt innspill om Vinterjakt. NJFF
Nordland fikk ingen gjennomslag når endelig vedtak i tinget ble vedtatt.
Orientering om FNF: Endrett organisasjonsstruktur i FNF utfordrer FNFs videre eksistens.

REFERENT
CHRISTIAN RUSÅ

