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Protokoll og referat til godkjenning
Protokoll fra Forbundsstyremøte 19. 01.2021, styresak per e-post
08.02.2021og referat fra møte i kvinneutvalget 09.02.2021 var utsendt.

Administrasjonen forslag til vedtak:
Protokoll fra Forbundsstyremøte 19.01.2021, styresak per e-post
08.02.2021og referat fra møte i kvinneutvalget 09.02.2021 godkjennes.

Vedtak:
Administrasjonens forslag vedtatt.

Sak 07/21:

Orientering fra Generalsekretæren













Sak 08/21:

Positive tilbakemeldinger på arbeidet i kvinneutvalget.
Jubileumsåret er i gang. Synliggjøring i media og sosiale medier, god
oppmerksomhet på TV, God Morgen Norge mm.
Korona – følger helsemyndighetenes retningslinjer. Ukentlig oppfølging
og statusoppdatering. NJFF klarer seg bra, men situasjonen påvirker
drift, aktivitet og rekruttering. Ingen ansatte syke av korona. Få
egenmeldte.
Ansatt jurist, Mari Lovise Marum, begynner i fagavdelingen 1. mai.
Tilrettelagt for gjennomføring av digitale årsmøter. Gjennomføringsfrist
utsatt til 15. juni.
Fylkesårsmøtene planlegges. Styremedlemmene vil i stor grad
representere på møtene. Årsmøteforedrag er utarbeidet på lik linje
med tidligere år.
Underslagssak i Namsskogan JF. Saken er politianmeldt av lokallaget.
NJFF-butikken. Lageret flyttet til Flisa og betalingsløsning etablert.
Nye nettsider forventes lansert i juni måned. Leverandør Bouvet er i
utviklingsprosess.
Antall båter økes inneværende år (Miljøkalk 5 båter, 1 båt fra
Gjensidige og 5 båter fra eget budsjett). Konseptet heter nå «Mine
båter».
Jakt & Fiske digitalt er en medlemsfordel. Andelen økt fra 20% til 70%
som går inn på lukkede saker. Vi har doblet antall medlemmer som
leser pluss-artikler i 2020.

NJFFs virksomhetsberetning 2020
Generalsekretær gikk igjennom virksomhetsberetningen.
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Administrasjonen forslag til vedtak:
Forslag til NJFFs virksomhetsberetning 2020 godkjennes og
fremlegges for Representantskapet.

Vedtak:
Administrasjonens forslag vedtatt.

Sak 09/21:

NJFFs årsregnskap 2020
Revisor, Kjetil Kristoffersen, KPMG, gikk igjennom regnskapet. Revisor
hadde også en egen gjennomgang sammen med styret uten
administrasjonen til stede.

Administrasjonen forslag til vedtak:
Det fremlagte konsernregnskapet for 2020 godkjennes og
fremlegges for Representantskapet.

Vedtak:
Administrasjonens forslag vedtatt.

Sak 10/21:

Refusjon av medlemskontingent til fylkeslagene
Saken er allerede vedtatt av Representantskapet, men da med
virkning fra 2022. Det foreslås at endringen innføres fra 2021.

Administrasjonen forslag til vedtak:
Det vises til ny utregningsmodell, besluttet av RS i august 2020,
der fylkeslagene mottar summen av de fire utregningsmåtene for
2020, og at denne summen deretter indeksreguleres årlig.
Indeksregulering iverksettes fra og med år 2021. Saken legges
frem for RS for endelig vedtak.

Vedtak:
Administrasjonens forslag vedtatt.

3

Styreprotokoll – Norges Jeger- og Fiskerforbund

Sak 11/21:

24. februar 2021

Styrets egenevaluering
Styret foretok en egenevaluering uten administrasjonen til stede.

Sak 12/21:

NJFFs strategi for FACE-markering
Administrasjonen forslag til vedtak:
NJFF takker nei til tilbudet om å lede, eller delta i ledelsen, av en
markering i regi av FACE i 2022 knyttet til saker som oppfattes
som negative til jakt og jaktutøvelse.

Vedtak:
Administrasjonens forslag vedtatt.

Sak 13/21:

NJFFs engasjement for å ivareta verdiene i
vassdragene
Administrasjonen forslag til vedtak:
NJFF skal arbeide for gode rammer for forvaltning av natur. Det
innebærer løpende fokus på et oppdatert og godt regelverk, på
behovet for et faglig, oppdatert kunnskapsgrunnlag til enhver tid,
på gode rammebetingelser for involvering og medvirkning for
frivillige organisasjoner og nødvendig prioritering av ressurser og
kompetanse innenfor alle nivåer i forvaltningsapparatet.

Vedtak:
Administrasjonens forslag vedtatt.

Sak 14/21:

Jakttidsrevisjoner
Administrasjonen forslag til vedtak:
Dagens jakttider fungerer gjennomgående godt, og det er viktig
for NJFF å kunne videreføre lange jakttider og gode muligheter for
å utnytte jaktsesongene. NJFF vil understreke at jakt på storskarv,
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ærfugl og svartand bør videreføres. Oter bør kunne beskattes
gjennom lisensfelling.
NJFF vil anmode om at det gjøres følgende endringer i forhold til
gjeldende jakttider:





Kanadagås, grågås, stripegås, stokkand og storskarv i
ferskvannslokaliteter med ny sluttdato 28/29.02
Tiur og orrhane – ny sluttdato 31.01
Mår – ny startdato 21.08
Skjære og nøtteskrike – ny jakttid 15.07 – 31.03

Vedtak:
Dagens jakttider fungerer gjennomgående godt, og det er viktig for NJFF å
kunne videreføre lange jakttider og gode muligheter for å utnytte
jaktsesongene.
NJFF vil understreke at jakt på storskarv, ærfugl og svartand bør
videreføres.
Oter bør kunne beskattes gjennom lisensfelling.
NJFF vil anmode om at det gjøres følgende endringer i forhold til
gjeldende jakttider:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Sak 15/21:

Kanadagås, grågås, stripegås, stokkand og storskarv i
ferskvannslokaliteter med ny sluttdato 28/29.02
Tiur og orrhane - ny sluttdato 31.01
Mår - ny startdato 21.08
Skjære og nøtteskrike - ny jakttid 15.07-31.03
Grevling - ny startdato 10.08
Rådyr - ny sluttdato 31.01 der kommunen kan avslutte jakta tidligere
dersom snø eller andre forhold tilsier det

Opptak nye foreninger
Administrasjonen forslag til vedtak:
Grane Jaktskytterklubb tas ikke opp som selvstendig forening i
NJFF. Forbundsstyret oppfordrer Grane JSK til å inngå som
gruppe i Grane JFF for å styrke tilbudet til rifleskytterne i området.
Drammen JFF ønskes velkommen som medlemsforening i NJFF.
Administrasjonen gis i oppdrag å sluttføre opptak.
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Vedtak:
Administrasjonens forslag vedtatt.

Sak 16/21:

Valgkomite til Jakt- og Fiskesenteret
Line Lillebø Osfoss, NJFF Oslo, trer inn i fast stilling i forbundet 1.
mars, og må dermed erstattes i Jakt- og Fiskesenterets valgkomite.
Hege Sorkness, NJFF Oslo, er forespurt om hun vil gå inn i
valgkomiteen, og har bekreftet sitt kandidatur. Ellen Marie Hagtvedt,
Haugesund og omegn JFF ble valgt inn i valgkomiteen som
representant for foreningene i juni 2020 (Sak 42/20).

Administrasjonen forslag til vedtak:
Line Lillebø Osfoss trer ut av Jakt- og Fiskesenterets valgkomite
og erstattes av Hege Sorkness, NJFF Oslo. Valgkomiteen i
henhold til selskapets vedtekter §5 blir følgelig: fra
forbundsstyret: Arild Gjertsen, fra fylkeslag: Hege Sorkness, NJFF
Oslo, fra foreningene: Ellen Marie Hagtvedt, Haugesund og omegn
JFF.

Vedtak:
Administrasjonens forslag vedtatt.

Sak 17/21:

Orienteringssaker








Sak 18/21:

Karasjok-saken
ECHA-faglig anbefaling/rapport om blyforbud
Årsmøteforedrag
Opprettelse av Drammen JFF og profilering
Tynset JFF
Verving og medlemsfordeler
150-års jubileum

Organisasjonsutvikling – organisasjonsutvalgets
rapport
Administrasjonen forslag til vedtak:
Administrasjonen tar Forbundsstyrets diskusjoner og konklusjoner med
seg i den videre saksbehandlingen av organisasjonsutvalgets forslag.
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Vedtak:
Administrasjonens forslag vedtatt.

Sak 19/21:

Eventuelt

Møtet hevet kl. 15:05

Knut Arne Gjems
Styreleder

Arild Gjerstad
1. nestleder

Ann-Eva Isaksen
2. nestleder

Tine D. Fossdal
Styremedlem

Bjarte Erstad
Styremedlem

Line Johansen
Styremedlem

Bjørn E. Mathiesen
Styremedlem

Ole-Martin Meland
Styremedlem

Bergfinn Alund
Styremedlem

Vidar Nilsen
Styremedlem

Johnny F. Andersen
1. varamedlem

Alf E. Røyrvik
3. varamedlem
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