Referat til styremøte nr. 3/2015.
23. mars 2015 i Bodø, Folkets Hus.
Innkalte:
Steinar Høgaas, Jens Andreassen, Christian Ruså, Willy Rudborg, Mary Halfrid Engan, Rolf Almås,
Torstein Glad, Håkon Pedersen, Ivan Kleven.
Alle møtte.
Kopi: Alle nestledere i utvalg.
Administrasjonen: Rolf Arne Tønseth, Ylva Edvardsen.

Steinar Høgaas ønsket velkommen til første styremøte etter årsmøte, spesielt til nye medlemmer.
Sak 20/2015: Godkjenning av
-innkalling og saksliste
- referat fra styremøte 6. mars 2015
-saker til eventuelt
Vedtak:
Innkalling godkjent, saksliste godkjennes, men endres slik at hovedfokus blir sak 22.
Referat fra 6.mars godkjennes.

Sak 21/2015: Økonomi
Gjennomgang status økonomi av Willy Rudborg.
Vedtak:
Styret tar økonomirapporteringen til orientering.

Sak 22/2015: Gjennomgang av årsmøtet, arbeidsprogram og styrets arbeidsform
Styret gjennomgår avholdelse av temadag, årsmøtet og de konsekvenser årsmøtevedtakene får for
styrets arbeid. I tillegg gjennomgås arbeidsprogram, styrets arbeidsform og fordeling av
arbeidsoppgaver.
I forbindelse med diskusjon rundt innlegg av Kjell Næss på årsmøte diskuteres det hvordan vi skal
få en bedre rapportering fra NJFF Nordlands representant i Regionutvalget for Statskog i Salten.
Utvalgslederne forteller hvordan de konkret vil legge opp sitt arbeid innenfor sitt utvalgsområde.

Vedtak:
1: Styret henstiller representanten fra NJFF Nordland i Regionutvalget for Statskog i Salten å
foreslå en rapporteringsform for styret som er tilfredstillende.
2: Fordeling av arbeidsoppgaver fra vedtatt arbeidsprogram fra årsmøte med respektive
hovedansvarlig, se kulepunkter under.
• Forbundet sentralt har initiert Foreningsløftet 2015, som skal bidra til et bedre samarbeid mellom
nivåene i NJFF - mellom lokalforeningene, fylkeslaget og forbundet sentralt. NJFF Nordland skal
prioritere møter og besøk hos lokalforeningene med fokus på motivasjon, aktiviteter, rekruttering,
organisasjonsarbeid og sørge for at instruktørordningen fungerer godt. Hovedansvar leder, FS og
utvalgsledere.
• Villaksens og sjøørretens skjebne i Nordland skal settes enda sterkere på dagsorden. Rømminger
og økende mengder av lakselus som oppdrett fører med seg er trusler mot de ville laksestammene
og sjøørreten. Samtidig må vi påse at de vassdrag som ikke har status som nasjonale
laksevassdrag også kan beholde bærekraftige laksestammer. Hovedansvar Fiskeutvalget.
• NJFF Nordland skal ta initiativ overfor grunneiere til at det utarbeides flere driftsplaner i
anadrome vassdrag i Nordland. Driftsplaner er en forutsetning for at det kan tillates fiske i flere
anadrome vassdrag. Hovedansvar: Fiskeutvalget og FS.
• Sportsfiskets År avsluttes formelt i juni 2015. Fylkeslaget vil stimulere til og legge til rette for at
sportsfiskearrangementer for hele familien også videreføres i Friluftslivets År i 2015.
Hovedansvar: Fiskeutvalget, FS ungdomsutvalget og friluftsveileder.
• NJFF Nordland vil arbeide for å få mer kontroll av ulovlig fangst av anadrom fisk både i sjøen og
i vassdrag langs kysten. Hovedansvar: Fiskeutvalget
• Barne- og ungdomsarbeidet skal prioriteres høyere, og NJFF Nordland skal prøve å få til dialog
med skolemyndighetene for å få innpass i grunnskolen. Hovedanvar Ungdomsutvalget og
friluftsveileder.
• Følge opp forbundets satsing på jenter. Det gjennomføres kvinnekontaktsamling i løpet av året.
Hovedansvar: Kvinneutvalget.
• Bidra til økt opplæring og kursing innen ettersøk etter hjortevilt. Det vil ikke lenger være mulig å
benytte jaktpremierte hunder som godkjent ettersøkshund på eget og tilstøtende nabojaktfelt etter
jaktåret 2015/16. Fylkeslaget har derfor utdannet tre fylkesinstruktører ettersøk som et viktig
bidrag til å hjelpe lokalforeningene med kursing og opplæring innen ettersøk. Hovedansvar:
Jaktutvalget.
• NJFF Nordland deltar i to prosjekter for registering av familiegrupper gaupe.
1. Overvåking på sporsnø hvor all sporing registreres på GPS.
2.Bruk av viltkamera.

Hovedansvar: jaktutvalget og friluftsveileder
• NJFF Nordland skal initiere et arbeid til å lage en oversikt over veier som er anlagt i forbindelse
med vassdragsutbygginger i Nordland, for å kartlegge om disse er åpne for allmennheten.
Hovedansvar: FS
• Omdømmebygging gjennom bedre synliggjøring av hva både NJFF Nordland og lokallagene
arbeider med. Hovedansvar: ALLE.
NJFF ønsker og har som mål at alle NJFFs lokallag skal være åpne. Hovedansvar: ALLE.
• NJFF Nordland skal arbeide for å få etablert flere viltforvaltningsråd i Nordland, i tillegg det som
er etablert i Salten. Hovedansvar: Jaktutvalget og FS.
• NJFF Nordland vil invitere til arbeid der lokalforeningene engasjeres til rydding, opprensking og
utvikling av bekker og småelver, særlig rettet mot å legge bedre til rette for oppgangs- og
gytemuligheter for sjøørreten. Hovedansvar: FS, leder og fiskeutvalget.
• NJFF Nordland skal initiere et arbeid for å se på om dagens nivå for festeavgift for jeger og fisks
hytter og naust på statsgrunn i Nordland kan reduseres, eventuelt om tomtene kan innløses.
Hovedansvar: leder og FS.

3: Styret tar i bruk «SKYPE-MØTER» for å oppnå mer effektiv møtegjennomføring. FS lager
brukermanual for bruk av SKYPE og sender ut sammen med prøvedato.

Sak 23/2015: Møtedatoer 2015
Styret ser på forslåtte møtedatoer og gjør vedtak på møteplan for 2015.
Vedtak:
Møtedatoer vedtas som følgende:
8.juni
17.august via SKYPE
7.september
19.oktober via SKYPE
7.desember
Sak 24/2015: Blyhagl – høring forskriftsendringer
Styret diskuterer høringen samt innspill fra Hattfjelldal JFF til FS. En forskrift basert på bruk/ikke
bruk av bly på enkeltarter vil unødig vanskeliggjøre jakta, samt være vanskelig å kontrollere. Styret
enes om at blyhagel bør tillates utenfor defineret områder, for eksempel våtmark og skytebane.
Vedtak:
Blyhagel bør tillates utenfor definerte områder.

Sak 25/2015: Orienteringssaker
• Satser fylkesinstruktører. FS informerer om våre satser for FI opp mot andre fylker.
Vedtak: Skyteutvalget ser nærmere på saken.
• Spørsmål til politikere om ståsted innen jakt-, fiske- og forvaltningsspørsmål i forbindelse med
kommunevalget .
Vedtak: Christian Ruså lager forslag til første Skypemøte.
• Kunngjøringer
Drøftes, hvordan få lokallagene til å uttale seg? FS sender påminnelsesmail til lokallag.
• Takseringskurs Mosjøen
Informasjon.
• FKF
Flyttes til Skypemøte
• Fiskeveileder sør-fylket
Informasjon
• Profileringsklær, beachflagg
Informasjon, det ses på en vest og en allværsjakke.
Konkrete tilbud innhentes og vurderes.
• Sjøørretprosjekt – se e-post sendt styret 11. mars 2015
Informasjon.
Sak 26/2015: Eventuelt
Ingen saker under eventuelt.

Referent: Christian Ruså

