Referat til styremøte nr. 9/2015.
7. desember 2015 i Bodø, Folkets Hus
Møtt:
Steinar Høgaas, Jens Andreassen, Willy Rudborg, Mary Halfrid Engan, Rolf Almås, John Åge
Hansen i stedet for Torstein Glad, Håkon Pedersen, Ivan Kleven.
Meldt forfall: Christian Ruså
Administrasjonen: Rolf Arne Tønseth, Ylva Edvardsen
Sak 53/2015: Godkjenning av
- innkalling og saksliste
Godkjent.
- referat fra styremøte nr 8/2015, 7. september 2015
Godkjent.
- saker til eventuelt
Fire nye saker til eventuelt.
Sak 54/2015: 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.
Kvinneutvalget:
Ingenting å rapportere.
Jaktutvalget:
Lite initiativ fra lokalforeningene i forhold til å melde fra om saker og ellers lite kontakt innad
i utvalget. Stilles spørsmålstegn ved om lokalforeningene er klar over tilbudene fylkeslaget
har og om vi må aktivt ut å fortelle og informere om det. Kanskje som en fast post på de
regionale møtene som skjer årlig.
Ungdomsutvalget:
Rådyrjaktkurs i Brønnøysund avholdt 11.-13.november. Ylva kontaktet av prosjektleder for
Arctivity ved Valnesfjord Helsesportssenter som ønsker å knytte friluftslivsorganisasjoner
opp til prosjektet for 2016. Deltakerne har ønsket fluefiskekurs. Ylva kontakter FI fluefiske
for å høre om muligheten for utforming av et 3-dagers kurs.
Ivan hovedleder for planlagt seljaktkurs i april. Begynner med detaljplanlegging snart.
Skytecampen blir satt opp som eget punkt til neste styremøte i januar.

Skyteutvalget:
Nestleder møtte og hadde ikke fått samtalt med leder Torstein Glad.
Ny FI Hagle sør, Jens Andreassen, er nå autorisert og har hatt sitt første hagleinstruktør-kurs.
Gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Allerede planlagt flere hagledommerkurs,
hagleinstruktørkurs samt oppdateringskurs.
Fiskeutvalget:
Håkon har vært med på to av regionsmøtene nord i fylket. Har også blitt kontaktet av Tysfjord
JFF som ønsket et innendørs fluekastekurs, videreformidlet dette til FI fluefiske.
Det skal være fiskeveileder-samling i april. Det er enda ikke satt dato eller sted.

Sak 55/2015: Økonomi
Gjennomgang status økonomi av Willy Rudborg.
 Vi har stor aktivitet på kursfronten, noen som vises både på inntektssiden og
utgiftssiden.
 I forhold til tilskudd fra NFK, så er det nå i desember rapportene blir sendt inn og
tilskuddene kommer. Dette gir et noe skjevt bilde, men allikevel er økonomien i FL
god.
 Landsmøtet er en stor utgiftspost i år – da spesielt flybilletter som blir avbestilt og som
vi ikke får refundert. Må vurderes hvordan det skal gjøres med bestilling ved neste
Landsmøte.
 Styremøtene er også en stor budsjettpost da reiseutgiftene blir store.
 Spørsmål rundt tilskuddspost fra NJFF, - Ylva sjekker opp.
Vedtak: Styret tar økonomien til orientering.

Sak 56/ 2015: Møte med Statskog 24.november
1. Prosedyre for neste års jakttid/kvotefastsetting
2. Fremtidig samarbeid med Statskog for NJFF Nordland og NJFF Troms
3. Pilotstudie i taksering av fjellrype.

1. 3.-18.august i 2016 er takseringsperiode. 19.-23.august er analyseperiode. 23.august
får NJFF Nordland tellematerialet og det initieres et skypemøte med alle
styremedlemmene. 24.august skal FL + FS, Statskog ved regionsdirektørene Salten og

Helgeland samt Fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget, ha et fysisk
møte på Saltfjellet for kvotefastsettelse.
2. Fremtidig samarbeid med Statskog skal samordnes med Troms. Det skal tydeliggjøres
om det er regionale forskjeller under taksering.
3. Det nasjonale pilotstudiet i taksering av fjellrype skal foregå i fire områder,- Dovre,
Børgefjell, Saltfjellet og i Troms. Metoden er utviklet av NINA, Statskog og
Direktoratet for Naturforvaltning.
Vedtak: Styret vedtar av FS og FL kontakter Saltdal JFF for å
- Avklare om de er interessert i å delta i pilotprosjektet
- Avholde møte med styret og taksører i Saltdal JFF for en gjennomgang av pilotprosjektet
- Gjennomgang av ansvar og roller
Sak 57/2015: Årsmøte 2016
Årsmøtet 2016 med temadag holdes 12. – 13. mars på Meyergården Hotell, Mo i Rana.
Se innkalling
-Temadag avholdes på hele lørdag med kun rype som tema. Begynner arbeidet med å få på
plass foredragsholdere, kun Breisjøberget er klar. FS kontakter bl.a Willebrandt og noen på
svensk side forvaltningsmessig/forskere der de har kommet lengere enn Norge.
Forslag på at også prosjektleder for taksering av fjellrype skal komme å presentere
prosjektet.
Årsmøtet blir dagen etter – søndag 13.mars.
Fredag avholdes styremøte.
- Utvalgslederne må planlegge aktivitetene i 2016, slik at disse kan legges inn i budsjettet
2016.
- Årsberetningene må påbegynnes nå.
- Deltakelse fra sentralforbundet ble det foreslått Webjørn Svendsen eller Espen Farstad.
Vi blir også å sende invitasjon til NFK v/ Mathea Nybakke og Katrine Erikstad som er
henholdsvis rådgiver fisk- og viltforvaltning ved Plan og Miljø og Fagsjef Plan og Miljø.
- søke midler fra NFK til Temadagen.
- vurderer å arrangere et dagsseminar i Bodø om villaks med gode foredragsholdere, mulig En
frisk Skjerstadfjord skal arrangere et lignende seminar. Håkon sjekker dette ut og gir
tilbakemelding.

Sak 58/2015: Kurs og aktiviteter 2016
Fylkeslagene er bedt om å sende opplæringsplaner for 2016 til NJFF innen 1. desember 2015.
Kursene er meldt inn.
Kursaktiviteten må inn i budsjettet.
Vedtak: Kursplaner godkjent og vedtatt

Sak 59/2015: Orienteringssaker
 Dato for neste styremøte
Neste styremøte – 11.januar
 FI fluefiske og fiskeveiledere
Disse bør møtes. Planlegger en samling mellom disse kl 09.00-11.00 før Temadagen
begynner 12.mars på Mo.
 Regionale møter med lokalforeningene
9 møter gjennomført. God deltakelse og bra engasjement.
 Hyttekatalogen
Får pris på digitalisering + årlig oppdatering før jul.
 Gaupetaksering
Ny metodikk, GPSsporing. Hatt et møte i Mosjøen og et i Mo i Rana. Skrevet kontrakt med
flere taksører. Skal ha møte på Fauske 14.desember og antagelig et i Evenes/Narvik før
jul.
 Brev fra Saltdal JFF og Fauske og Sørfold JFF til Statskog Salten med krav om åpning av
vinterjakt på fjellrype 01.01 – 28.02.2016. Statskogs svar.
Orientering om brev fra Saltdal JFF til Statskog + svaret fra Statskog
 FI ettersøk sør
Orientering om situasjonen, Arbeidet fortsetter med å finne ny FI
 Organisasjonskontakt
Sentralforbundet ønsker å kartlegge hvilke fylker som har operative
organisasjonskontakter. De ønsker at vi skal knytte til oss en. Vi tar dette opp til
vurdering i budsjettsammenheng.
 Internettopplysningen
Svindeltelefon til kontoret, der FS ble lurt til å tro at vi hadde en eksisterende avtale som
vi bare skulle videreføre. Dette er betalt ut 2016.

Sak 60/2015: Eventuelt
Ivan:
Problemstilling rundt dette med å reise ut til lokalforeningene for å ha møter med
ungdomsutvalgene i ukedagene. Ønskelig at både Ivan og Ylva reiser på møtene, men Ylva
ønsker å skjerme helgene både av familiære grunner men også for fylkeslagets økonomi. Ivan
jobber i ukedagene og må eventuelt ta avspasering eller bli kjøpt fri av Fylkeslaget.
Vedtak: Ylva og Ivan setter opp en plan for møter samt et grovbudsjett innen neste styremøte
(11.januar)
Ylva:
Ylva er på valg i FNF-Nordland ved neste Årsmøte. Alle varamedlemmene i FNF blir innkalt
på møtene og er viktige deltakere og viktige stemmer, derfor foreslo hun at fylkeslaget bør

komme med en varakandidat i tillegg fra NJFF dersom fylkeslaget ønsker at Ylva skal ta
gjenvalg.
Rolf Arne:
Sak 1:
FS orienterte om at NTNU Vitenskapsmuseet har fått en forespørsel fra Asbjørn Hagen
(Salten Aqua AS) om NTNU kan initiere en undersøkelse av vandringer og habitatbruk til
Sjøørret i Skjerstadfjorden. De har så tatt kontakt med oss for å informere oss om dette samt å
forespørre om vi har mulighet å bidra økonomisk. De ønsker også å vite om det kan være
andre interessenter av prosjektet.
Sak 2:
FS orienterte om at vi har FI Hagle nord, Michael Østensen og FI Hagle sør, Jens Andreassen.
Begge er fullt utdannet og autorisert.
Jens:
Jens tok opp dette med viktigheten å få på plass HMS på skytebanen så snart som mulig. Ikke
bare er det et Landsmøtevedtak, men det er også et stort behov for det i lokalforeningene at de
vet hva som skal gjøres om uhellet først har skjedd.
Vedtak: Skyteutvalget får oppgaven med å utforme en instruks - mal som gis lokalforeningene
som har skytebaner.

Referent
Ylva Edvardsen

