Referat styremøte nr. 9/2019.
9. desember 2019 kl 10.30 – 14.00, møterom 2. etasje på Folkets Hus i Bodø
Tilstede:
Nestleder Gøran Dreyer, leder kvinneutvalget Monica Tveitdal Mathisen, leder
ungdomsutvalget Ivan Kleven, leder hundeutvalget Norvald Ruderaas, leder fiskeutvalget
Knut E. Olsen, nestleder skytterutvalget John Åge Hansen
Administrasjonen: Rolf Arne Tønseth, Ylva Edvardsen.
På skype: Leder Steinar Høgaas
Avbud: sekretær Elise Larsen, leder skytterutvalget Jens Andreassen, leder jaktutvalget Rolf
Almås, Magnus Fjeldså

Saksliste:
Sak 48/2019:
- innkalling og saksliste - Godkjent
- referat fra styremøte nr 7/2019, 7. oktober 2019 - Godkjent
- referat fra styremøte nr 8/2019, 18. november 2019 - Godkjent
- saker til eventuelt
• Konferanse om viltpåkjørsler
• Formelt vedtak om ny leder av skytterutvalg
• Forslag på kandidat til NJFFs Innsatsmedalje
• Søknader til viltformål
• Videreføring av avtale om introjakt på elg med Statskog Salten og Helgeland
• Jakt- og Fiskesenteret tilbud om gratis kurs – hagleinstruktør del 2
Sak 49/2019: Økonomi
Status økonomi ved Rolf Arne
Vedtak:
Styret tar FS sin gjennomgang av økonomi til orientering.
Sak 50/2019: Status aktivitetsplan og aktivitetskalender
• Status aktivitetsplan – Gjennomgang av aktivitetsplan.
De fleste aktiviteter er gjennomført etter planen. Mangler rapport på aversjon fra Rana,
Saltdal og Brønnøy. Gjennomgangen tas til orientering.
• Utvalgene gir en kort orientering om sitt arbeid siden forrige styremøte.
-Hundeutvalget har prøvd å aktivisere utvalget i planen for neste år.
-Skyteutvalget har hatt lite aktivitet.
-Kvinneutvalget har arrangert harejakt for damer med stor suksess. Kvinneutvalget holder
på med en ringerunde til alle lokalforeninger for å få flere kvinnekontakter eller andre som
er interessert i å være med på et skypemøte i januar. Hele utvalget fungerer heller ikke.

•

-Fiskeutvalget har fått ny leder – Knut Olsen. Velkommen til han! Han har allerede fått
driv i utvalget som nå består av 4 stk. De ønsker å få i gang Camp Villaks. Knut har vært i
møte med Stiftelsen Norsk Villaksforvaltning og vil dele referat fra møtet sammen med
styrereferatet.
-Ungdomsutvalget har arrangert introjakt på hare samt hatt møte for å spikre neste års
aktivitetsplan. Introjakt på rådyr ble avlyst pga mangel på terreng, men den ene deltakeren
som hadde meldt seg på før terrengtrøbbel, ble med Ivan og hans jaktlag. En god løsning!
-Jaktutvalg – ingen tilstede.
Innhold i fanene til utvalgene
Ylva har ordnet faner og undermenyer samt åpnet tilgang for alle FI slik at de kan gå inn
på hjemmesiden til NJFF Nordland og legge ut informasjon under «sine» faner. Ylva har
også lagt ut en god del informasjon under instruktør-ordningene våre, spesielt på hund.
Oppfordrer våre FI til å legge en innsats i å smått oppdatere informasjonen samt legge inn
nyhetssaker på fanene. Trenger dere hjelp, så kontakt administrasjonen.

Sak 51/2019: Aktivitetsplan og budsjett 2020
Vedtak:
• Utvalgene bes om at planer med budsjett(inntekt/utgift) sendes på e-post til FS med
engang dette er klart
• FS går også gjennom NJFFs arbeidsprogram og fjerner punkter som ikke er aktuell og
føyer til de som er aktuell og sender dette ut til styret.
• Vi vedtar arb.programmet som er rammeverk.

Sak 52/2019: Predatorjaktkonkurransen
Status ved Ylva og Rolf Arne.
Vedtak:
1. Konkurransen gjøres åpen for alle, både medlemmer i NJFF og ikke-medlemmer.
2. Fra 11.desember skal vilt fremvises til kontrollør. Instruks lages av Ylva og Rolf Arne og
er på plass fra 10.desember. Ylva sender ut til kontaktpersoner samt legger ut informasjon
på hjemmesiden under konkurranseregler.

Sak 53/2019: Orienteringssaker
• Møte med Statskog 4. desember 2019.
Steinar og Rolf Arne har hatt møte med Statskog Helgeland og Salten hvor de har tatt
opp aktivering av jaktkort og størrelsen på jaktfelt.. Eksempler på løsninger fra NJFF
Nordland, men Statskog må komme med forslag.
• Mal for høringsuttalelser til vilkårsrevisjoner
Vannkoordinator for Sabima, Norsk friluftsliv og Samarbeidsrådet for naturvernsaker
har laget en mal for høringsuttalelser til vilkårsrevisjoner. Dette er omfattende saker
som er ganske krevende å sette seg inn i og forsøke å medvirke til gode resultater for
miljø og friluftsinteressene.

FS tar kontakt med FNF Nordland om det er hensiktsmessig å sende malen til
lokalforeninger.
• Vi har fått henvendelse fra to som ønsker å bli trofedommer.
o Andreas Johansen (1997) fra Grane JFF.
o Petter Kvandal (1999), Vefsn JFF
FS har snakket med Verner Fjerdingøy om det er behov for en trofedommer til på
Helgeland.
Vedtak:
Det er ikke behov for å utdanne flere trofèdommere nå.
• Møte med fylkesråd for næring Ingelin Noresjø og fylkesråd for kultur, miljø og
folkehelse Kirsti Saxi 23. januar 2020.
Steinar og Rolf Arne skal møte fylkesrådene som har ansvar for havbruk, vilt og
innlandsfisk, friluftsliv, vannforvaltning og fornybar energi.
Skal prøve få en avklaring angående vindkraft i Nordland.
• Tema på planlagt møte med Fylkesmannen i Nordland 23. januar 2020.
Se
o Temarapport for 430 sjøørretbestander
o Rapport sjøørret og sjørøye i Skjerstadfjorden
Steinar, Knut og Rolf Arne skal ta opp
- Trafikklyssystemet for produksjonsområdene – status sjøørretbestand i Nordland
- Behov for regler for fiske etter laks og sjøørret i sjøen?
- Status kartlegging sjøørretbekker i fylket
• Søknad om dekning av underskudd i forbindelse med NNM elg og jaktfelt fra
Gratangen JFF og Målselv JFF.
NJFF Finnmark sa nei til spleiselaget for dekning av underskuddet. Det betyr at NJFF
Nordland heller ikke bidrar.
Sak 54/2019: Eventuelt
1. John Åge Hansen fungerer som leder av skytterutvalget i NJFF Nordland frem til
Årsmøtet 2020.
Vedtak: Godkjent.
2. NJFF Nordland tar sikte på å arrangere en konferanse om viltpåkjørsler medio
januar/februar. Invitasjon går til Bane NOR, FM, NFK, Statskog, Kommuner osv.
Steinar Høgaas lager liste. Søknad om viltmidler?
Vedtak: FS og Styreleder følger opp saken.
3. NJFF Nordland inngår tilsvarende avtale som i år om introjakt på elg for ungdom og
nybegynnere med Statskog Salten og Helgeland.
Vedtak: Godkjent.
4. Kursportefølje 2020: Introjakt på elg Saltdal og Hattfjelldal, Introjakt på hare for
ungdom på Dønna, Introjakt på rådyr på Herøy, Introjakt på harejakt for damer på
Dønna, Introjakt på gås Brønnøy, Introjakt på due Sømna, Introjakt på sel i nordfylket
og sørfylket, Jakt- og skytecamp på Bolna/Saltfjellet.
5. Forslag på innsatsmedalje til Karl Jordan.
Forslagsstiller er privatperson og ikke medlem av lokalforeningen og har ikke
anledning til å stille forslag.

Vedtak: FS kontakter Hamarøy JFF og spør om de stiller seg bak forslaget og
eventuelt kan supplere med nødvendige opplysninger.
6. Jakt- og Fiskesenteret på Flå tilbyr gratis kurs i hagleinstruktør del 2. En del krav
stilles til skytebanen for gjennomføringen.
Vedtak: NJFF Nordland skal gjøre henvendelse til Rana JFF og Bodø JFF om de skal
sende felles søknad. Kurset vil da være åpent for hele fylket i og med at FL er søker.
Referent
Ylva Edvardsen

