Referat styremøte nr. 8/2019. 18. november 2019 kl 17.00 – 17.45 på Skype
Til stede:
Leder Steinar Høgaas, leder jaktutvalget Rolf Almås, leder kvinneutvalget Monica Tveitdal
Mathisen, leder ungdomsutvalget Ivan Kleven, leder hundeutvalget Norvald Ruderaas, leder
fiskeutvalget Knut E. Olsen.
Administrasjonen: Rolf Arne Tønseth
Meldt forfall: Elise Larsen, Ylva Edvardsen
Ikke møtt: Jens Andreassen
Nestleder Gøran Dreyer erklærte seg inhabil i sak 46/2019, og deltok ikke i behandlingen av
denne saken.

Saksliste:
Sak 45/2019: Godkjenning av
- innkalling og saksliste - Godkjent
- referat fra styremøte nr 7/2019, 7. oktober 2019 – til neste møte
- saker til eventuelt – ingen saker
Sak 46/2019: Økonomihåndtering i Øksnes JFF
Nestleder Gøran Dreyer erklærte seg inhabil i sak 46/2019, og deltok ikke i behandlingen av
denne saken.
Enstemmig vedtak:
1. Det er grunnlag for å minne styret i Øksnes JFF om viktigheten av å legge fram for
Årsmøtet et regnskap som på en tydelig og gjenkjennelig måte viser de reelle
økonomiske disposisjoner som er foretatt i regnskapsåret. Særlig gjelder dette for de
største økonomiske utlegg og inntektsposter som foreningens medlemmer vet er påløpt
i regnskapsåret, og som tydelig bør gjenfinnes og forklares for medlemmene i
årsmøtet. Dette for at eventuelle misforståelser og uklarheter kan unngås, og ikke gi
grunnlag for mistillit og spekulasjoner.
2. De disposisjoner som er foretatt i 2016 med store kontantutbetalinger og disposisjoner
som gjør at en av de største utgiftspostene ikke finnes i resultatregnskapet, men som i
«redegjørelsen» fra styret i Øksnes JFF søkes forklart, kan uten tvil bidra til
spekulasjoner som styret i fremtiden bør unngå. Det samme gjelder den daværende
bruken av store kontantdisponeringer av foreningens midler. Fylkesstyret ser det som
meget positivt at styret i Øksnes JFF nå har satt i verk tiltak som minimaliserer
håndtering av kontanter.
3. Det er et avvik mellom det som representantene fra NJFF Nordland/Forbundet og
styret i Øksnes JFF ble enige om i møtet 23.10. 2019, særlig gjelder dette mellom det
som fremkom i møtet om uttak av kontantbeløp som kunne dokumenteres som
betaling til Leti Entreprenør slik det også fremgår av møtereferatet. «Redegjørelsen»
fra styret viser derimot at erstatning for grunnavståelse til Statens Vegvesen og Øksnes

kommune, var en stor del av det økonomiske grunnlaget for betalingen til
entreprenøren. Denne finansieringen var ikke nevnt i møtet på Øksnes. Dette er ikke
vektlagt i vår konklusjon, men det er viktig at enhver dialog mellom parter følges opp
som avtalt og protokollert
4. I vedtektene til Øksnes JFF § 9 Styrets plikter, punkt 5, står følgende: «Sende
årsmelding, ajourført liste over tillitsvalgte og regnskap til NJFF og forbundets
fylkesorganisasjon innen 31. mars hvert år.» Denne plikten er ikke oppfylt i de årene
som er gjennomgått fra og med 2016.
Fylkesstyret i NJFF Nordland ser dette som en klar forsømmelse av de pliktene som
styret har, og påtaler dette, samtidig som fylkesstyret sterkt anmoder styret heretter å
forholde seg til de krav som ligger i foreningens vedtekter.
5. Regnskapet for 2016 er vedtatt av Årsmøtet i Øksnes JFF. Styret i NJFF Nordland er
bekymret for at denne saken har splittet medlemmene i Øksnes JFF og anbefaler nå
sterkt at fokus rettes mot å skape ro i foreningen. Uro og uoverensstemmelser må
bilegges slik at samarbeid igjen kan opprettes med alle tillitsvalgte. Dette er det
sterkeste grunnlaget for videreutviklingen både av lokalforeningen i Øksnes og i hele
Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Sak 47/2019: Eventuelt

Rolf Arne Tønseth
referent

