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Dato:   10.06.2022 

Sted:   Scandic hotell, Alta 
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Ø. Hansen, C. Furunes, V. Nilsen, L. Johansen, O-M Meland,            

M. S. Liberg, K-L Belaska, C.S. Moseid, H. Eide 

 

Administrasjonen: E. Berli, K.E. Risvik, S. Parmann, H.S. Andersen, R. Crook,                 

L. L. Osfoss 

Sekretær:  L. L. Osfoss 

Forfall: A-L. Malmedal 
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Stemmeberettiget: Alle faste styremedlemmer, ingen vara. 
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Sak 34/22:  Protokoll og referat til godkjenning 
 

                           Administrasjonen forslag til vedtak: 

Protokoll fra forbundsstyremøte 29.04.22, referat fra møte i 

kvinneutvalget 03.05.22 og referat fra møte i jaktskytterutvalget 

22.04.2022 godkjennes.  

Vedtak:  

Administrasjonens forslag vedtatt.  

 

Sak 35/22:  Orientering fra generalsekretær  

• Medlemstall per 1. juni 113 737 (8185 over samme tid i fjor). 

Pressemelding sendes ut.  

• Årets momsrefusjonssøknad i prosess. Sentral klargjøring av felles 

søknad med frist 1. september.  

• Fagwebinar 14. juni kl 1900-2000. Åpent for alle. 

• Markering Ingrid Alexandras myndighetsdag 16. juni på Deichmanns 

bibliotek. NJFF er invitert med ungdomsrepresentant. Veronica 

Øvremo stiller for oss. NJFF gir også en gave til prinsessen (fiskeutstyr 

og instruksjon). 

• Lørdag 23 juli er dagen med fritt fiske for våre medlemmer i fjellstyre-

områdene. Dette er Fjellstyresambandets 150-års gave til NJFF.  

• Lønnsforhandlinger med organisasjonene resulterte i generelt tillegg 

på 3,84% gjeldende fra 1. mai samt et tillegg på 0,5% til ansatte som 

har vært ansatt lenger enn 5 år med lønn under kr 520 000.  Noen 

forhandlinger gjenstår.  

• Nettredaktør–stillingen er utlyst. Vi fikk 20 søkere. Avslutningsintervju 

er i prosess.  

• Intern utlysning på prosjektkoordinator. Ansettelse fra 1. september.  

• Vikariat for regionsekretær NJFF-Troms utlyst.  Regionsekretæren har 

pappapermisjon fra september og ut året.  

• Noe uro i J&F redaksjonen. «Stabiliseringsprosess» pågår. Vært noen 

sykemeldinger i løpet av vinter og vår. 

• Lite sykefravær i organisasjonen for øvrig. En langtids 50% 

sykemelding (venter på øyeoperasjon).  

Sak 36/22:  Miljøstrategi for NJFF 
 

Administrasjonen forslag til vedtak: 

NJFF skal starte en prosess med å utvikle en miljøstrategi for 
organisasjonen. Målet med å utvikle en slik strategi er å sette de 
aktiviteter og det engasjementet vi allerede har i dag mer i system, 
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legge til rette for å utvikle bærekraftige tilbud og ta bærekraftige valg 
for å sikre jakt og fiske som aktiviteter også for framtiden, og angi en 
retning for organisasjonen for å nå dette.  
Forbundsstyret går inn for at det skal legges opp til en involverende og 
åpen prosess der organisasjonen trekkes aktivt inn. 
 

Vedtak:  
Administrasjonens forslag vedtatt. 

Sak 37/22:  Kvalitetsnorm for villrein 
 

Administrasjonen forslag til vedtak: 

NJFF må ta vår del av det felles nasjonale ansvaret for å sikre en 

bærekraftig villreinforvaltning. Dette bør skje gjennom å videreføre vårt 

langvarige engasjement for villreinen eksempelvis i arealsaker og for å 

sikre reelle miljøforbedringer i vilkårsrevisjoner. Videre må vi også se 

på vår egen bruk av villreinområdene og hvordan vi kan bidra til gode 

løsninger for villreinen og unngå at det etableres barrierer og trekk 

avskjæres. 

 

Dette kan omfatte: 

• Stenge anleggsveier/åpne veier inn i villreinområdene for 

motorisert ferdsel når det er nødvendig av hensyn til villreinen 

• Bruk av jaktfrie soner 

• Begrense/stenge for snøscooterkjøring inn til hytter mm i 

sårbare perioder som inn mot kalvingstid 

• Medvirke i kommunal arealplanlegging og regionale 

forvaltningsplaner 

• Medvirke i utarbeidelse av besøksstrategier og sti- og 

løypeplaner 

• Spre informasjon og kunnskap som grunnlag for å ta hensyn til 

villreinen 
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• Arbeide for at ferdsel ikke skal skape barrierer for villreinens 

bruk av sine leveområder. Utfordringer knyttet til ferdsel skal 

søkes løst gjennom informasjon, kanalisering og andre positivt 

rettede virkemidler. Som en mulig unntaksløsing når andre tiltak 

ikke er tilstrekkelig, bør det vurderes en mulighet for bruk av 

ferdselsreguleringer. Dette forutsetter en løsning som ikke 

legger press på ferdselsretten, der myndigheten er tillagt 

departement, eventuelt med mulighet for å delegere til 

Miljødirektoratet og der tiltak er klart avgrenset i tid og rom. 

 

Vedtak:  
 
NJFF må ta vår del av det felles nasjonale ansvaret for å sikre en 

bærekraftig villreinforvaltning. Dette bør skje gjennom å videreføre vårt 

langvarige engasjement for villreinen eksempelvis i arealsaker og for å 

sikre reelle miljøforbedringer i vilkårsrevisjoner. Videre må vi også se 

på vår egen bruk av villreinområdene og hvordan vi kan bidra til gode 

løsninger for villreinen og unngå at det etableres barrierer og trekk 

avskjæres. 

Sak 38/22:  Godkjenning av vedtekter 
 

Administrasjonen forslag til vedtak: 

Vedtektforslagene godkjennes under følgende forutsetninger: 

• Avvik fra vedtektnormene som er i direkte konflikt med nedfelte 

prinsipper i organisasjonen endres.  

• Innhold som ligger utenfor temaene/beskrivelsene i normene 

tas ut. Foreningene oppfordres til å beslutte slikt innhold på 

annen måte utenfor vedtektene. 

• Administrasjonen henvender seg til de aktuelle foreningene og 

regionlaget og fremlegger forslag til justerte vedtektsett og 

andre dokumenter/beskrivelser med innhold som tas ut av 

vedtektforslagene.  

• Administrasjonen får fullmakt til endelig å godkjenne vedtektene 

dersom foreningene og regionlaget etterkommer de justerte 

dokumenter de får seg forelagt. 

• I tilfeller hvor foreninger ikke godtar justerte vedtekter skal disse 

forelegges Forbundsstyret for ny behandling. 
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Vedtak:  

Administrasjonens forslag vedtatt. 

 

Sak 39/22:  Prinsipper for domsutvalg 
 

Administrasjonen forslag til vedtak: 

Forbundsstyret tiltrer de synspunkter som administrasjonen fremfører i 

saksdokumentet til saken om NJFFs domsutvalg på styremøtet 

10.06.2022. Dette innebærer bl.a. at: 

• Forbundsstyret vil foreslå at Representantskapet vedtar et forholdsvis 

enkelt opplegg for NJFFs domsutvalg som skal etableres i løpet av 

2022. 

• Domsutvalget skal først og fremst være en ankeinstans for vedtak gjort 

i organisasjonens ulike ledd i disiplinærsaker og bruk av, og 

fortolkninger av interne regelverk, deriblant vedtekter. 

• Administrasjonen fremmer en sak for Forbundsstyret i august med 

forslag til fullstendig regelverk for domsutvalget. 

• Administrasjonen starter i sommer arbeidet med å finne fram til egnete 

personer som kan være aktuelle som leder og medlemmer i utvalget. 

Det forutsettes at utvalgets leder og medlemmer får noe godtgjørelse 

for sitt virke. 

 

Vedtak:  

• Forbundsstyret vil foreslå at Representantskapet vedtar et forholdsvis 

enkelt opplegg for NJFFs domsutvalg som skal etableres i løpet av 

2022. 

• Domsutvalget skal først og fremst være en ankeinstans for vedtak gjort 

i organisasjonens ulike ledd i disiplinærsaker og bruk av, og 

fortolkninger av interne regelverk, deriblant vedtekter. 

• Administrasjonen fremmer en sak for Forbundsstyret i august med 

forslag til fullstendig regelverk for domsutvalget. 

• Administrasjonen starter i sommer arbeidet med å finne fram til egnete 

personer som kan være aktuelle som leder og medlemmer i utvalget. 

Det forutsettes at utvalgets leder og medlemmer får noe godtgjørelse 

for sitt virke. 

Administrasjonen skal ta med seg de innspillene som kom frem i møtet 

til den endelige behandlingen i styrets møte i august. 
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Sak 40/22:  Lokalisering av Landsmøtet 
 

Administrasjonen forslag til vedtak: 

Administrasjonen gis fullmakt til å innhente tilbud og beslutte 

lokalisering av landsmøtet i området rundt Gardermoen.  

Vedtak:  

Administrasjonens forslag vedtatt. 

Sak 41/22:  Ambisjonsnivå og ressursbruk knyttet til messe- og   

arrangementsdeltakelse 
 

Administrasjonen forslag til vedtak: 

Forbundsstyret overlater vurderingen av konkrete tiltak knyttet til 

deltagelse på store arrangementer og messer til administrasjonen i 

henhold til de føringer som gis i arbeidsprogram og de økonomiske 

rammer som er lagt. Administrasjonen skal vurdere mål og effekt av 

tiltak. Tiltakene må ses i en helhetsvurdering i disponeringen av NJFFs 

samlede ressurser knyttet til markedskommunikasjon. 

Vedtak:  

Forbundsstyret skal vurdere deltagelse på store messer og andre 

arrangement i henhold til de føringer som gis i arbeidsprogram og de 

økonomiske rammer som er lagt. Tiltakene må ses i en 

helhetsvurdering i disponeringen av NJFFs samlede ressurser knyttet 

til markedskommunikasjon. Forbundsstyret vektlegger synlighet og 

kontakt med medlemmer og interesserte. Regionlagene skal få større 

ansvar for planlegging og gjennomføring. NJFF sine ressurser knyttet 

til markedskommunikasjon bør økes noe når det gjelder 

tilstedeværelsen og markedsmateriell på arrangement. 

Sak 42/22:  Oppnevning av nytt medlem i NJFFs sportsfiskerutvalg  

 

Administrasjonen forslag til vedtak: 

Karina Gjerde oppnevnes som nytt medlem i sportsfiskerutvalget for 

2022-2024. 

NJFFs sportsfiskerutvalg får da følgende sammensetning for denne 

perioden: 
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• Bjarte Erstad, leder og medlem av forbundsstyret 

• Ingar Heum 

• Tore Litlere Rydgren 

• Erik Olstad 

• Cathrine Markussen 

• Ingvild Aurdal  

• Karina Gjerde 

Vedtak:  

Administrasjonens forslag vedtatt. 

Sak 43/22:  Instruks for generalsekretær 
 

Administrasjonen forslag til vedtak: 

Forbundsstyret vedtar instruks for NJFFs generalsekretær i henhold til 

administrasjonens forslag. 

Vedtak:  

Saken utsettes til styremøtet i august. 

Sak 33/22:  Lokalisering av administrasjonen i NJFF 
Fortsettelse av samme lukkede sak som på april-møtet.  

Saken var lukket inntil styret hadde behandlet saken ferdig. 

Styret hadde saken til diskusjon på styremøtene 29.april og 10.juni 

2022, og fattet vedtak 10.juni. 

Administrasjonen hadde ikke eget forslag til vedtak. 

Vedtak:  

Administrasjonen skal fortsatt være lokalisert til Hvalstad. 

Hvalstadåsen 5, som er hovedbygget for administrasjonen i dag, skal 

pusses opp/oppgraderes slik at det dekker behovene for egnede 

arbeidsplasser og møteromsfasiliteter fremover. Det skal gjøres en 

«skikkelig» oppussing, ikke en delvis jobb som medfører ytterligere 

tiltak etter kort tid. Hvalstadåsen 7, som i dag huser redaksjonen i Jakt 

& Fiske, selges. 

Styret bemerker at det må gjøres en behovsanalyse før oppgraderings-

arbeidet. Administrasjonen sjekker om det er mulig å beholde noe av 

tomta til H7, og om det vil være mulig å få tillatelse til eventuell senere 

utbygging av H5.  
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Sak 45/22:  Orienteringssaker 

   Skriftlige: 

Muntlige:  

• Foredrag; Vilt - og naturforvaltning i klima - og 
naturkrisenes tidsalder  

• Karasjok-saken  

• Tidsfrister for vedtak om lisensfelling av ulv i ulvesonen  

• Fasan og rapphøns  

• Hundelov og viltlov  

• Energisaker  

• Innretning på Arbeidsprogram 2023 og overordnet om 
budsjett 2023.  

• Sanksjonssak i skyttermiljøet i Nordland  

• Møtet med Bodø JFF  

• Arendalsuka  
(Ta dette arrangementet med i betraktning når det settes 
opp årsplan for styret for neste år). 

• Fordeling av arbeidsoppgaver/representasjon i styret  
 
 

Sak 46/22: Eventuelt 
Salg av Meraker Brug  

Fremstøt ovenfor departementene om at dette er noe staten bør 

vurdere å kjøpe for å sikre tilgang for allmenheten. 1,2 millioner mål 

anslått til en kjøpesum rundt 1,5 mrd. kroner. Børresen- og Borregård-

eiendommer ble kjøpt for 1,725 mrd. den gangen, finansiert delvis med 

et ansvarlig lån fra staten på 475 millioner kroner som ble nedbetalt 

gjennom et nedslag av Statskog – viktig at nedsalg ikke gjennomføres 

ved et eventuelt kjøp av Meraker Brug. 

 

 

Møtet hevet kl. 17.50 

 

 
 
Knut Arne Gjems 
Styreleder 

 
 
Line Johansen 
1. nestleder 
 

 
 
Bjarte Erstad 
2. nestleder 
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Tine D. Fossdal 
Styremedlem 
 

 
 
Ole-Martin Meland 
Styremedlem 
 

 
 
Alf Erik Røyrvik 
Styremedlem 
 

   

Bjørn Mathiesen 
Styremedlem 

Craig Furunes 
Styremedlem 
 

Øystein Hansen 
Styremedlem 
 

 
 
Vidar Nilsen 
Styremedlem 
 

 
 
Anne-Lise Malmedal 
Varamedlem 
Sett 

 
 
Kim-Louis Belaska 
Varamedlem 
 

 

 
 
Mathea Sætre Liberg 
Varamedlem 
Sett 

 
 
Hjalmar Eide 
Varamedlem 
 

 
 
Camilla Strandskogen Moseid 
Varamedlem 
 

 


