Referat til styremøte 9/2016
12. desember 2016 kl 18.30 – 20.15, på skype
Møtt:
Steinar Høgaas, Jens Andreassen, Willy Rudborg, Rolf Almås, Ivan Kleven og Torstein Glad.
Håkon Pedersen kunne ikke delta, da han hadde problem med å koble opp skype
Meldt forfall: Christian Ruså
Ikke møtt: Mary Halfrid Engan
Administrasjonen: Rolf Arne Tønseth, Ylva Edvardsen

Saksliste:
Sak 47/2016:
- Godkjenning av innkalling og saksliste – Innkalling og saksliste godkjent.
- Referat fra styremøte nr 8/2016, 31. oktober 2016 – Godkjent.
- Saker til eventuelt - Ingen saker innmeldt.
Sak 48/2016: Økonomi
Willy gikk gjennom status økonomi.
Vedtak:
Styret tar gjennomgang av status økonomi til etterretning.
Sak 29/2016 forts: Kartlegging til innstilling til fang og slipp
Rolf Arne orienterte om at vi har fått avslag på søknaden om støtte på kr 30.000 fra Nordland
fylkeskommune.
Vedtak: Rolf Arne skal sjekke ut med Fylkesmannen i Nordland om muligheter for
økonomisk støtte. Følges opp på neste styremøte 9. januar.
Sak 49/2016: Forslag til budsjett fra utvalgsledere
Skyteutvalget:
2 skyttercamper med utgifter på kr 19.000 x 2 = kr 38.000.
Reiseutgifter i forbindelse med utvidelse av utvalget kr 8.000.
Jaktutvalget:
Reiseutgifter i forbindelse med utvidelse av utvalget kr 10.000.
Ønsker at jaktutvalget og ungdomsutvalget samarbeider om jaktrelaterte kurs.
Ungdomsutvalget:
Kurs:
 Seljaktkurs - 28.-30.april
 Jakt- og Skytecamp på Bolna - 22.-24.september
 Harejaktkurs på Dønna - november
 Rådyrjaktkurs i Brønnøysund – november

Camper:
 Villmarkscampen i Beiarn - 14.-19.august
 2 skyttercamper
i) Rana/Mangholmheia
ii) Nord – prøve på nytt på Øksnes, involvere ungdomsutvalget i Øksnes JFF?
Andre arrangement:
 Arctivity – 9.-14.juli sammen med FI Fluefiskeinstruktør(Ylva)
 Ungdomskonferansen(BU)skal være i Harstad – 21.-23.april. Ønsker å ha med
nestleder i utvalget også. Ta med i budsjett.
Budsjett kurs: Ylva søker midler gjennom NFK, folkehelsemidler som tidligere
Nobur-midlene skal også gå inn her.
Budsjett Villmarkscamp: Eget budsjett
Budsjett skyttercamper: Samme som budsjett kurs
Budsjett andre aktiviteter:
 Arctivity: FI Fluefiske honorar + reiseregning dekkes fra FNF Nordland,
reiseregning Ylva dekkes fra NJFF Nordland
 Ungdomskonferansen: Enda ikke fått invitasjon, men vanlig kotyme er at FL dekker
reise, mens NJFF dekker opphold. Da for ansatt + leder av ungdomsutvalg. Ønsker
å ha med nestleder Tor Asbjørn Næstby også, da må vi dekke alt. Dette må vi
komme tilbake til når vi får kostnadene fra NJFF.
Møter med lokalforeningene:
Fått ut liste fra NJFF om hvilke lokalforeninger som har ungdomsleder. Legger opp til 3
møter i nord, 1 i Salten og 2 i sør. Ivan må kjøpes fri fra jobb i 5 dager for å få gjennomført
møter i nord og i sør. Saltenmøtet tas en ettermiddag etter jobb.
Møter i nord blir gjennomført først, så møtet i Salten, deretter møtene i sør.
Grovbudsjett:
Frikjøp av Ivan (1750,- x 5 dager)
Kjøring
Overnatting
Bespisning på møter samt diett osv
Sum

8750,15000,15000,25000,63750,-

Vi har hatt planleggingsmøte, og der kom vi frem til at å få folk til å møte i helgene, kom til å
bli svært vanskelig. Derfor må Ivan kjøpes fri fra jobb for å få dette til. Vi skal greie dette
med 3 overnattinger til sammen – 2 nord og 1 sør. Ivan bruker sin bil.
På noen kurs har det vært påfallende mange avmeldinger rett før kursstart. Det er for
enkelt å melde seg av når kursavgift ikke blir betalt før kursstart.
Fiskeutvalget:
Forslag fra Håkon om å sette opp et beløp på kr 25.000 til diverse saker.

Kvinneutvalget:
Ikke mottatt noe.
Generell kommentar fra Willy: Ikke lag arrangement uten deltakere. Dvs: budsjetter
med både en inntekts- og utgiftsside.
Vedtak:
1. Budsjettinnspillene tas med til budsjettbehandlingen i styremøte 9. januar 2017.
2. Det innføres en praksis på alle kurs at kursplass først blir bekreftet når kursavgiften
er betalt.
Sak 50/2016: Fastsetting av tema på fagdagen i forbindelse med årsmøte
Tema som ble diskutert: predatorjakt, fellefangst, Statskogs regelverk, grunneierorganisering,
invitere erfaring fra prosjekter i Hedmark og Oppland, Bardu og Målselv, Evenstad, Webjørn
Svendsen.
Vedtak:
Tema på fagdagen fastsettes endelig på styremøte 9. januar 2017.
Sak 51/2016: Møte med Statskog
Steinar refererte fra møter og samtaler med Statskog i tidsrommet 28. november til 11.
desember 2016.
Sak 52/2016: Eventuelt
Ingen saker

Rolf Arne Tønseth
referent

