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Sak 100/21:

Protokoll og referat til godkjenning

Protokoll fra forbundsstyremøte 11.november 2021, og referat fra
jaktskytterutvalget 27. oktober 2021 var utsendt.

Administrasjonen forslag til vedtak:
Protokoll fra forbundsstyremøte 11.november 2021 og referat fra
Jaktskytterutvalget 27. oktober 2021 godkjennes.

Vedtak:
Administrasjonens forslag vedtatt.
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Sak 101/21:

Orientering fra administrasjonen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sak 102/21:

30. november 2021

Hilsen fra Eldar som er sykemeldt.
Vellykket landsmøte
Medlemsfordel, avtale signert med ny forsikringspartner
(Eika).
Forenkling av innmeldingsløp for medlemmer. Ivaretakelse
av samtykkeregelverk og GDPR. Forenkling av betalingsløp
blant annet med Vipps-betaling.
Henvendelse fra Hedmark angående implementering av
nye vedtekter.
Henvendelse fra NKK angående ny hundelov.
Konfliktsak i Nordland, Troms og Finnmark
150-års jubileum avsluttes med Forskningskonferanse i
Hamar til uken.
Planlagt møte med fylkessekretærene i januar.
Koronasituasjonen. Delvis hjemmekontor på Hvalstad nå og
ut året (minimum to dager på kontoret). Ingen korona-syke,
men noe forkjølelse.

Karasjok-saken

Herman Roksund fra advokatfirmaet Haavind og Geir Thrane
fylkesleder NJFF-Finnmark deltok på møtet under behandlingen av
saken. Det ble gitt en grundig redegjørelse i saken.

Administrasjonen forslag til vedtak:
Forslag til vedtak ikke fremmet.

Vedtak:

NJFF skal fortsette arbeidet med Karasjok-saken for å ivareta
allmennhetens jakt- og fiskeinteresser. NJFF vil sende inn en erklæring
til Utmarksdomstolen hvor vi ber om å få tre inn som partshjelper til
støtte for FeFo. Videre vil NJFF, gjennom NJFF Finnmark, sende inn
en stevning. Forbundsstyret legger vekt på at denne løsningen vil sikre
en mulighet til å påvirke saken videre.
Forbundsstyret vil få saken til ny vurdering med hensyn til veien videre
når avgjørelsen i Utmarksdomstolen foreligger, eller på et tidligere
tidspunkt dersom det oppstår forhold som tilsier at det er nødvendig,
herunder at FeFo endrer sin posisjon i saken.

Sak 103/21:

Terminliste styremøter 2022, 2023, 2024
Forslag til terminlisten for landsmøteperioden sendt ut.
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Vedtak:

Terminlisten for 2022 vedtatt. Terminlisten for 2023 og 2024 tentativt
vedtatt. Vurderer flytting av møte i juni en uke senere i tid i 2023 og
2024. Endelig vedtak på neste styremøte.

Sak 104/21:

Oppnevning deler av jaktskytterutvalget 2022-2024
Administrasjonen forslag til vedtak:
For å sikre kontinuitet i oppfølging av NM-arrangementer i jaktskyting,
oppnevnes nytt jaktskytterutvalg med fire medlemmer med erfaring fra
utvalget i forrige landsmøteperiode. Ytterligere utvalgsmedlemmer
oppnevnes av forbundsstyret på et senere tidspunkt.
Inge Mork, Rune Sørholt, Ola Berntsen og Bjarte Grimen oppnevnes
som medlemmer i NJFFs jaktskytterutvalg for perioden 2022-2024.

Vedtak:
For å sikre kontinuitet i oppfølging av NM-arrangementer i jaktskyting,
oppnevnes nytt jaktskytterutvalg med fire medlemmer med erfaring fra
utvalget i forrige landsmøteperiode. Ytterligere utvalgsmedlemmer
oppnevnes av forbundsstyret på et senere tidspunkt.
Inge Mork, Rune Sørholt, Ola Berntsen og Bjarte Grimen oppnevnes
som medlemmer i NJFFs jaktskytterutvalg for perioden 2022-2024.
Line Johansen fra forbundsstyret gjenvelges som leder av
jaktskytterutvalget for perioden.

Sak 105/21:

Tildeling NM-arrangementer jaktskyting
Administrasjonen forslag til vedtak:
Forbundsstyret tildeler Opdal JFL NM-jegertrap og NM-leirduesti 2022
Forbundsstyret tildeler Tynset JFF NM-jaktfelt 2023

Vedtak:
Administrasjonens forslag vedtatt.

Sak 106/21:

Innstilling til NJFFs innsatsmedalje
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Administrasjonen forslag til vedtak:
Forbundsstyret tiltrer innkommet forslag til NJFFs innsatsmedalje og
ber administrasjonen følge opp tildelingen overfor fylkeslaget.

Vedtak:
Administrasjonens forslag vedtatt.

Sak 107/21:

Orienteringssaker
Skriftlige:
Muntlige:

Oppgavene for sportsfiske- jaktskytter-, kvinne-, barne- og
ungdomsutvalgene og oppgaver knyttet til utarbeidelse av ny
opplæringsstrategi. Utvalgenes mandat og medlemmer fastsettes på
styremøte i januar.
Gjennomgang av landsmøtevedtak og betydning for videre arbeid i
styret og administrasjonen. NJFF Hedmarks oppfordring om god
informasjon om fremdrift for implementering av nye vedtekter vil bli
ivaretatt. De nye enhetlige vedtektene er vedtatt på landsmøtet og det
er følgelig kun den delen av foreningenes vedtekter som ikke er vedtatt
på landsmøtet som vil kreve 2/3 flertall på årsmøtet.
Informasjon om planlagte fagwebinarer fremover.
Digitale bålkvelder. Administrasjonen bes se på en god
kommunikasjonsform med fylkeslederne i forhold til oppsummering fra
landsmøtet. Forslag er et uformelt møte før jul, med informasjon om
oppfølging etter landsmøtet, hvordan fylkeslag og foreninger skal jobbe
videre, datoer for møter i 2022 samt ønske god jul.

Sak 108/21:

Eventuelt
Forslag om forenkling av kommunikasjon mellom forbundsstyret og
administrasjonen. Vurdere etablering av NJFF e-post til
styremedlemmene og hensiktsmessig digital distribusjon av
styredokumenter. Administrasjonen bes komme med et forslag til neste
styremøte.

Styret besluttet at alle varamedlemmene skal delta på styremøtene.
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Møtet hevet kl. 15:15

Knut Arne Gjems
Styreleder

Line Johansen
1. nestleder

Bjarte Erstad
2. nestleder

Tine D. Fossdal
Styremedlem

Ole-Martin Meland
Styremedlem

Alf Erik Røyrvik
Styremedlem

Bjørn E. Mathiesen
Styremedlem

Craig Furunes
Styremedlem
Sett

Vidar Nilsen
Styremedlem

Mathea Sætre Liberg
Varamedlem

Anne-Lise Sekse
Varamedlem

Kim-Louis Belaska
Varamedlem

Camilla Strandskogen Moseid
Varamedlem

Hjalmar Eide
Varamedlem
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