Referat styremøte nr. 9/2017, 12.desember 2017 kl 14.30 – 18.00, Folkets Hus 3. etasje –
Prinsens gate 115 i Bodø
Til stede:
Steinar Høgaas, Jens Andreassen, Willy Rudborg, Rolf Almås, Torstein Glad og Ivan Kleven.
På skype: Monica Tveitdal Mathisen og Tommy Dahl.
Administrasjonen: Rolf Arne Tønseth og Ylva Edvardsen

Saksliste:
Sak 59/2017: Godkjenning av
- innkalling og saksliste GODKJENT
- referat fra styremøte nr 8/2017, på skype 27. november 2017 GODKJENT
- saker til eventuelt
1. Brev fra valgkomiteen til Landsmøte 2018
2. Reinpåkjørsler
3. Jervjaktkurs
Sak 60/2017: Økonomi
Gjennomgang status økonomi av Willy Rudborg.
Vedtak: Styret tar gjennomgangen til orientering.
Sak 54/2017 forts: Aktivitetsplan og budsjett 2018
Aktivitetskalenderen er oppdatert per dato.
Foreløpig budsjett for utvalgene og fylkessekretær ble gjennomgått. Planlagte aktiviteter som
det ikke er laget budsjett til, må det utarbeides budsjett til neste styremøte.
Fristen for å melde inn kurs fra foreningene (oppdatering og nyutdanning instruktører) var satt
til 8. desember. Kursplan lages til neste styremøte.
Forslag om at det i budsjettet avsettes en sum til faglige kurs/samlinger. Forslag om å reise til
de nordiske jakt- og fiskedagene på Elverum i 2018.
Vedtak: Fylkessekretær og kasserer utarbeider forslag til budsjett 2018 til neste styremøte.
Sak 56/2017 forts: Revidering av retningslinjer for utvalgene
Vedtak:
Forslaget til endringer fra Kvinneutvalget innarbeides. Alt om hund i Jaktutvalget tas bort.
Eller ingen endringer i utvalgene.
Forslag til retningslinjer for Hundeutvalget sendes på høring til lokalforeningene og
fylkesinstruktørene innen hund.

Sak 61/2017: Medlemssituasjonen
Vedtak:
Lokalforeninger med nedgang i medlemsmassen ble gjennomgått. Forbundet planlegger et
prosjekt med start i 2018 med målsetting å heve aktiviteten i de små og mellomstore
foreningene. Det ble diskutert hvilke foreninger som skal inviteres Når rammene for
prosjektet er klart, skal fylkeslaget initiere dette arbeidet i eget fylke. Eventuelle tiltak og
økonomi må innarbeides i budsjettet for 2018. Fylkessekretær og styremedlemmer skal
invitere seg selv til årsmøter i noen utvalgte foreninger.
Sak 62/2017: Tema på årsmøte 2018
Vedtak:
Tema på årsmøte 2018 blir
1. Fremtidig organisering av NJFF-organisasjonen. Regionutvalgets rapport.
2. Ettersøk.
Detaljer og innledere må bestemmes på neste styremøte.
Sak 63/2017: Forslag om å legge ned lokalforeninger i Nordland
Vedtak:
1. NJFF Nordland foreslår overfor Forbundsstyret at Velfjord Frilufts- og Fiskerforening
opphører, og at medlemmet får tilbud om å bli medlem i Brønnøy JFF.
2. NJFF Nordland foreslår overfor Forbundsstyret at Bleikvassli Elgjegerforening opphører,
og at medlemmet får tilbud om å bli medlem i Korgen og Hemnes JFF.

Sak 64/2017: Orienteringssaker
• Fylkessekretær orienterte fra møte i Statskogs Regionutvalg Salten 20. – 21. november
2017. Møter i Regionutvalget i 2018 er planlagt 18.-19. juni i Meløy og 26. november på
Fauske.
• Fylkessekretær orienterte fra møte i Helgeland Viltforvaltningsråd 23. november 2017.
Rådet er nå etablert, og retningslinjer vedtatt. Prosjekt Utmark fortsetter som sekretariat i
2018.
• Fylkessekretær orienterte fra møte i Salten Viltforvaltningsråd 7. desember 2017.
• Skypemøter. Det har vært en del problemer med gjennomføring av skypemøtene. Vi skal
gjennomføre et «prøveskype» før neste styremøte.
Sak 65/2017: Eventuelt
1. Brev fra valgkomiteen til Landsmøte 2018. Fylkessekretær skal sjekke ut hvem som er på
valg.
2. Reinpåkjørsler. Ekstremt mange påkjørsler med tog kan medføre at lange og høye
reingjerder kan bli satt opp langs jernbanelinja. De kan være til stor skade for ryper og

andre fugler, samt at de kan forhindre trekkruter for elg. Fylkessekretær og fylkesleder
skal be om møte med Fylkesmannen og Mattilsynet.
3. Jervjaktkurs. NJFF Nordland, Jakt- og Fiskesenteret, Statens Naturoppsyn og Prosjekt
Utmark arrangerer jervjaktkurs på Storjord i Saltdal 5. – 6. januar 2018. Kurset finansieres
av midler til motivasjonskvelder for jervejakt fra NJFF og midler fra Prosjekt Utmark.
4. Utestående midler fra NJFF til Sortland JFF. Foreningen har sendt mail til forbundet, og
fylkessekretær skal følge dette opp med Beate Krokan Carlson.
Det er også stor misnøye med at NJFF er sen med å utbetale refusjon av
medlemskontingenten. Det skjedde i vår, og utbetaling for høsten har ennå ikke skjedd.
Dette kan medføre at foreninger får likviditetsproblemer.

Rolf Arne Tønseth
Referent

