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Dato:   27.08.2021 

Sted:   Thon Hotel Opera, Oslo 

Tilstede:  K.A. Gjems, A. Gjertsen, B. Mathiesen, B. Erstad, B. Alund (via Teams),                
T.D. Fossdal, A-E. Isaksen, A.E. Røyrvik, V. Nilsen, J.F. Andersen,  H. 
Eide 
 

Administrasjonen: E. Berli, K.E. Risvik, S. Parmann, E. Farstad, H.S. Andersen,    R. Crook, 
O. Kirkemo, B. Oppegaard, L. O. Lillebø, B.K. Carlsson 

Sekretær:  B.K. Carlsson 

Forfall: O-M. Meland, L. Johansen,  
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Sak 62/21:  Protokoll og referat til godkjenning 
Protokoll fra forbundsstyremøte 24.06.2021 var utsendt. 
 
Administrasjonen forslag til vedtak: 

Protokoll fra forbundsstyremøte 24.06.2021 godkjennes. 
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Vedtak:  

Administrasjonens forslag vedtatt.  

 
Sak 63/21:  Orientering fra generalsekretæren 

o Denne uken er det kinopremierer over hele landet. Mange gode 
tilbakemeldinger på filmen «Jakt- og Fiskelandet, en 
jubileumsgave til medlemmene. I Oslo var det premiere på 
Colosseum 26. august. 

o Møte Nordiske Jegersamvirke på JFS. Godt møte, reinsjakt og 
visning av filmen «Jakt- og Fiskelandet». Styret møtes en gang 
per år, ellers digitale møter. Hovedsaker nå er blysaken, 
skytebaner, konsekvenser av EU-direktiver, forslag om jakt- og 
fiskeforbud i nasjonalparker (ikke aktuelt i Norge foreløpig), 
Unesco (løshundjakt som kulturtradisjon og verdensarvstatus.  

o EAA generalforsamling i Oslo planlegges i november. 
o Første sosiale samling for ansatte på Hvalstad 26/8. Også fire 

deltakere fra forbundsstyret. 
o Jakt & Fiske sendes ut i pdf-format i forkant av utgivelser slik at 

forbundsstyret er kjent med innholdet før bladet utkommer. 
o Momsrefusjonssøknad og Tippemiddelsøknad.  
o Opplagskontroll. 
o Ingen korona-tilfeller eller andre utfordringer gjennom 

sommeren. Det er anledning å jobbe på kontoret på Hvalstad, 
men fortsatt noe hjemmekontor. Løpende oppfølging av 
situasjonen og følger nasjonale og lokale smitteråd. 

o Lønnsøkning effektuert på august lønn.  
o Ny barne- og ungdomskonsulent ansettes etter Karina Gjerde. 
o Vegard Veberg har sagt opp sin stilling som journalist i jakt & 

Fiske.  
o Silje Klæbo skal ut i foreldrepermisjon i høst. 

Sak 64/21:  Regnskap pr. 2. kvartal 
 

Administrasjonen forslag til vedtak: 

Forbundsstyret tar regnskapet per 30.06.2021 til orientering.  

 
Vedtak:  
Administrasjonens forslag vedtatt.  
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Sak 65/21:  Medlemskontingent 2022 
 

 
Administrasjonen forslag til vedtak: 

Forbundsstyret tiltrer administrasjonens forslag til kontingent for 2022. 

Vedtak:  

Administrasjonens forslag vedtatt.  

Sak 66/21:  Utsetting av fasan og rapphøns – trening på lavland 
 

Administrasjonen forslag til vedtak: 

NJFF skal arbeide for at vi fortsatt skal kunne jakte og trene med løse 
jakthunder. Utfordringene forbundet med utsetting av fasan og 
rapphøns må sees i en helhetlig sammenheng, og det bør vektlegges å 
legge til rette for gode og relevante treningsmuligheter for jakthunder 
uten bruk av utsetting av fremmede arter. 

Forbundsstyret ber administrasjonen utarbeide en plattform for NJFFs 
engasjement for trening og bruk av jakthunder. 

Vedtak:  

NJFF har et sterkt engasjement for våre jakthunder. NJFF skal arbeide 
for at vi skal ha gode rammer for å videreføre våre tradisjoner med jakt 
og trening med jakthunder. 

Forbundsstyret ber administrasjonen utarbeide en plattform for NJFFs 
engasjement for trening og bruk av jakthunder som kan legges til grunn 
for dette arbeidet. Plattformen bør ha en helhetlig tilnærming. Den bør 
blant annet gi en oversikt over status for bruk, prøving og trening i dag, 
definere mulige utfordringer, definere grunnleggende kriterier for 
framtidig trening, prøving og bruk av jakthunder, og danne grunnlaget 
for å sikre at jakthundinteressene ivaretas i prosessene med 
revisjonene av hundeloven og viltloven og i andre sammenhenger. 

Sak 67/21:  Hedersbevisninger Landsmøte 2021 
 

Administrasjonen forslag til vedtak: 
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Det er ikke innkommet forslag fra organisasjonen hverken på 
gullmerket eller æresmedlemskap.  

Forbundsstyret foreslår følgende kandidater til forbundets gullmerke 
og legger forslaget frem for Representantskapet. 

• Brynjar Berge 
• Arne Aaberg 
• Gunnar Borgen 
• Jan Monsen 

Vedtak:  

Forbundsstyret foreslår følgende kandidater til forbundets gullmerke 
og legger forslaget frem for Representantskapet:  

• Brynjar Berge 
• Arne Aaberg 
• Gunnar Borgen 
• Jan Monsen 

Sak 68/21:  NJFFs viltstellspris 2021 
 

Administrasjonen forslag til vedtak: 

Magnus Johannessen, Båstad Grunneier JFF og Bjørn Einar Lier, 
Trøgstad JFF tildeles NJFFs viltstellspris 2021.  

Vedtak:  

Administrasjonens forslag vedtatt.  

Sak 69/21:  NJFFs fiskestellspris 2021 
 

Administrasjonen forslag til vedtak: 

Fiskeutvalget i Sør-Varanger Jeger- og Fiskerforening tildeles NJFFs 
fiskestellspris 2021.  

Vedtak:  

Administrasjonens forslag vedtatt.  
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Sak 70/21:  Landsmøtesak - Vedtektssaker 
 

Administrasjonen forslag til vedtak: 

Administrasjonen gis i oppdrag å ferdigstille forbundsstyrets forslag til 
vedtektsendringer på bakgrunn av diskusjonene i styremøtet. 
Forslagene innarbeides i landsmøtedokumentene 

 
Vedtak:  

Administrasjonens forslag vedtatt.  

Sak 71/21: Landsmøtesak – Utredning barne- og 
ungdomsvirksomheten 
 

Administrasjonen forslag til vedtak: 

Kommende forbundsstyre gis i oppdrag å gjennomføre en utredning av 
NJFFs barne- og ungdomsvirksomhet. Utredningen skal omfatte 
organisasjonens virksomhet på alle nivåer i organisasjonen. Siktemålet 
med utredningen vil være å komme frem til forslag til et bredere og mer 
enhetlig tilbud for barn og ungdom. Arbeidet skal også omfatte en 
vurdering og forslag til fremtidig organisering av barne- og 
ungdomsvirksomheten.  

Vedtak:  

Administrasjonens forslag vedtatt.  

 

Sak 72/21:  Landsmøtesak – kontingentsak 
 

Administrasjonen forslag til vedtak: 

Administrasjonen gis i oppdrag å ferdigstille kontingentsak til 
landsmøtet ut fra diskusjonen i forbundsstyret  

Vedtak:  

Administrasjonens forslag vedtatt.  
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Sak 73/21: Orienteringssaker 
   Skriftlige: 

• Valgkomiteen innstilling til nytt forbundsstyre og ny valgkomitè. 

Muntlige:  

• Våpensaker/utlånserklæringer – behandling/prosess hos 
politiet. 

o Styret ønsker å fremme saken i media dersom det ikke 
skjer noen bevegelse i saken.  

Sak 74/21:  Eventuelt  
• Behov for ekstra styremøte før landsmøtet. Møtet 

gjennomføres tirsdag 21. september kl. 10-16 på Gardermoen 
med deltakelse digitalt for de som ikke har mulighet til å møte.  

 

 
 
Møtet hevet kl. 15:00 

 

 

 
 
Knut Arne Gjems 
Styreleder 

 
 
Arild Gjertsen 
1. nestleder 

 
 
Ann-Eva Isaksen 
2. nestleder 
 

 
 
Tine D. Fossdal 
Styremedlem 

 
 
Bjarte Erstad 
Styremedlem 

 
 
Line Johansen 
Styremedlem 
Sett 
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Bjørn E. Mathiesen 
Styremedlem 

Ole-Martin Meland 
Styremedlem 
Sett 

Bergfinn Alund 
Styremedlem 

 
 
Vidar Nilsen 
Styremedlem 

 
 
Johnny F. Andersen 
1. varamedlem 
 

 
 
Alf E. Røyrvik 
3. varamedlem 
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