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Dato:    11.06.2020 
Sted:   Radisson Blu, Gardermoen 
 
Tilstede: K.A. Gjems, A. Gjertsen, B. Erstad, B. Mathiesen, O.-M. Meland, B. Alund,      

L. Johansen, A.-E. Isaksen (delvis digital deltakelse), S.Behzadzadeh,             

T.D. Fossdal, J.F. Andersen, A.E. Røyrvik, H. Eide 

Administrasjonen: E. Berli, K.E. Risvik, S. Parmann, E. Farstad, O. Kirkemo, H.S. Andersen, 

B.K. Carlsson (referent) 

Forfall: V. Nilsen  
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Sak 33/20: Protokoll og referat til godkjenning 
Protokoll fra Forbundsstyremøte 24.04.20, referat fra møte i Barne- og 

ungdomsutvalget 09.02.20, referat fra møte i Sportsfiskeutvalget 28.02.20 og 

referat fra møte i Kvinneutvalget 18.05.20 var utsendt. Ingen kommentarer 

innkommet.  

Administrasjonens forslag til vedtak 

Protokoll - Forbundsstyremøte 
 

Protokoll - Forbundsstyremøte 
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Protokoll fra Forbundsstyremøte 24.04.20, referat fra møte i Barne- og 

ungdomsutvalget 09.02.20, referat fra møte i Sportsfiskeutvalget 28.02.20 og 

referat fra møte i Kvinneutvalget 18.05.20 godkjennes. 

 

Vedtak 

Administrasjonens forslag vedtatt. 

 

Sak 34/20:  Orienteringer fra Generalsekretæren 
• Ingen ansatte syke, samarbeidspartnere eller andre smittet av korona.  

• Drift i koronasituasjonen har fungert greit. NJFF følger myndighetenes 

råd og restriksjoner.  

• Mindre sykemeldinger enn vanlig. Mange trives på hjemmekontor, men 

det er lov å være på kontoret så lenge hygienereglene følges. 

• Vi går tilbake til en ny hverdag. Det blir ikke helt som det var. 

• Felles elektronisk arkiv (Sharepoint), utstrakt møtevirksomhet, daglige 

ledermøter, ukentlige fylkessekretærmøter, jevnlige avdelingsmøter.  

• Mange har jobbet mer enn vanlig, politiske prosesser går som vanlig, mye 

informasjonsarbeid, oppfølging kompensasjonsordninger mm.  

• Flere kurs gjennomført digitalt med god deltakelse (Teams, Excell). 

• Personalnytt:  

o CRM-Mangager, Anne Berit Lindstad, begynte 15. april.  

o Prosjektleder, Anine Gutubakken Byles, ansatt på to års 

villmatprosjekt, begynte i april.  

o IT-sjef, Rolf Crook, begynte 1. juni. Nåværende IT-sjef Per Arne 

går i pensjon 1. juli.  

o Ansettelse av sportsfiskekonsulent er i prosess. Steinar Paulsen 

går i pensjon 1. september.  

• Sosiale flater:  

o Nettsiden har over 128 000 unike brukere. Økning i forhold til 

samme måned i 2019 13%.  

o Instagram 23 000 følgere. Øker 4-5% hver måned. 

o Facebook 61 000 følgere. Svak økning hver måned.  

• Storviltprøven følges nå opp digitalt. Informasjon sendes ut i alle kanaler.  

Plakat sendes ut fra Miljødirektoratet til alle foreninger med skytebaner.  

• Det er en økning i svindelforsøk i disse tider. Ber alle være ekstra 

oppmerksomme. 

• Neste styremøte var foreslått i Trondheim. Dette møtet blir pga. korona 

og hygienerestriksjoner, reiseråd mm, holdt på Gardermoen.  

• Diskusjon rundt prosess i forhold til lukkede styresaker. 
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Sak 35/20: Ny logo/visuell profil 
 

Administrasjonens forslag til vedtak 

Ny logo vedtas endret i tråd med administrasjonens forslag. 

 

Vedtak 

Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt. 

Sak 36/20:  Arbeidsprogram og budsjett 2021 
Generalsekretæren informerte om planene i arbeidsprogram med tilhørende 

budsjett 2021. Herunder ble diskutert; Ansvar og myndighet rundt budsjett 

og økonomiske disposisjoner/forpliktelser. Økonomiske rammer/budsjett 

150-års jubileum.  

Administrasjonens forslag til vedtak 

Forslag til arbeidsprogram og budsjett vedtas og fremmes til behandling i 

Representantskapet.  

 

Vedtak 

Arbeidsprogrammet vedtatt med de endringer som fremkom i møtet og 

fremmes til behandling i Representantskapet.  

Forslag til budsjett vedtatt og fremmes til behandling i Representantskapet.  

 

Sak 37/20:  Forenkling av refusjon til fylkeslagene 
 

Administrasjonens forslag til vedtak 

Forbundsstyret fremmer en ny utregningsmodell for overføring av fast 
refusjon til fylkeslagene på kommende Representantskapsmøte. 
 

Vedtak 

Administrasjonens forslag vedtatt.  

Sak 38/20: Forbundsstyrets representasjon i ulvenettverket og i 

utarbeidelse av en kommunikasjonsplan for 

ulvearbeidet 
  

Administrasjonens forslag til vedtak 

Forslag ikke fremmet.  
 
Vedtak 
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Forbundsstyret deltar i ulvenettverket med følgende styremedlemmer:  

a. Bjarte Erstad 

b. Knut Arne Gjems 

c. Arild Gjertsen 

 

Forbundsstyret deltar i utarbeidelsen av kommunikasjonsplan for 

ulvearbeidet med følgende styremedlemmer: 

a. Bjarte Erstad 

b. Knut Arne Gjems 

c. Arild Gjertsen 

 

I tillegg skal det foreslås inn en fylkesleder fra ulvenettverket som skal delta i 

utarbeidelsen av forslaget til kommunikasjonsplan.  

Sak 39/20:  Konsekvensutredninger skytebaner 
  

Administrasjonens forslag til vedtak 

Det skal utarbeides et utfyllende notat om viktigheten av skytebaner i dagens 
samfunn.  

 
Vedtak 

Administrasjonens forslag vedtatt. 

Sak 40/20:  Endringer i NJFFs organisasjonsstruktur som følge av 

kommune- og regionreformene 
  

Administrasjonens forslag til vedtak 

Fra og med 1. januar 2021 gjøres følgende endringer i NJFFs 
organisasjonsstruktur: 

• Nordre Rømskog JFF og Vestre Rømskog JFF overføres fra NJFF 
Østfold til NJFF Akershus 

• Svelvik JFF overføres fra NJFF Vestfold til NJFF Buskerud 

• Ramsund og Omegns JFF overføres fra NJFF Nordland Til NJFF Troms 
 
Følgende foreninger blir inntil videre stående med uendret status: 

• Halsa JFF forblir inntil videre i NJFF Møre og Romsdal 

• Røyken og Åros JFF, Nordre Hurum JFF og Søndre Hurum JFF forblir 
inntil videre i NJFF Buskerud 

• Lunner JFF og Jevnaker JFF forblir i NJFF Oppland. 
Disse foreningenes fylkeslagstilknytning vurderes på nytt etter NJFFs 
landsmøte i 2021 

 
Vedtak 

Administrasjonens forslag vedtatt. 
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Sak 41/20: Oppnevning av ny leder i kvinneutvalget fra 1. august 
  

Administrasjonens forslag til vedtak 

Forslag ikke fremmet. 
 
Vedtak 

Forbundsstyret oppnevner Bergfinn Alund fra 1. august 2020 som ny leder av 

NJFFs kvinneutvalg. 

Sak 42/20: Oppnevning av ny valgkomite for Jakt- og 

Fiskesenteret (JFS) 
  

Administrasjonens forslag til vedtak 

Valgkomite for JFS gjeldende ut kalenderåret 2021: Leder Arild Gjertsen, 
forbundsstyret, medlem Line Osfoss Lillebø, NJFF Oslo, medlem Ellen Marie 
Hagevik, Haugesund og omegn JFF. 
 
Vedtak 

Administrasjonens forslag vedtatt. 

Sak 43/20:  Orienteringssaker 
Skriftlig: 

• Ingen skriftlige saker 

Muntlig: 

o Status i NJFF mht koronakrisen 

▪ Kompensasjonsordninger 

▪ Aktiviteter i sommer 

o Behandling rovvilt på Stortinget 

o Snøscooteruttalelser fra Norsk Friluftsliv 

o Observasjoner på årsmøter og tillitsvalgtsamlinger 

o Medlemsutvikling 

▪ Verveaktiviteten har gått drastisk ned. 

▪ Takket være mulighet til å konvertere 

hovedmedlemsskap til familiemedlemsskap er 

medlemstallet økt med 714 medlemmer foran 

samme tid i fjor (per 1. juni 2020).  

o Internasjonalt arbeid 

▪ Fiske: Digitale medlemsmøter gjennomført. 

▪ Nordisk Jagersamvirke hadde møte rett i forkant av 

Korona på Island. Spørsmål om å sette jakt med hund 

på Unescos verdensarvliste. 

▪ Bly i våtmark 
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▪ Face: Møte i kommunikasjonsgruppen. 

▪ Internasjonale arbeidsgruppemøter gjennomført 

elektronisk. Flere deltakere enn noen gang ved 

elektroniske gjennomføring av møter. 

▪ Rapport fra utvalgene:  

• Organisasjonsutvalget har opprettholdt 

progresjon gjennom Teamsmøter. Stort 

utvalgsmøte på 16.-17. juni på Gardermoen.  

▪  Sportsfiskeutvalget; mange aktiviteter utsatt til 

høsten. 

▪ Barne- og ungdomsutvalget; barne- og 

ungdomskonferansen er avlyst inneværende år.  

▪ Jaktskytterutvalget; fastsetting av NM-arrangører for 

neste år.  

▪ Kvinneutvalget; Kvinnekonferansen utsatt til vår 

2021.  

o Gjennomgang av forbundets etiske retningslinjer, 

styreinstruks og vedtekter.  

 

Sak 44/20:  Eventuelt 

• Det ble informert om at det jobbes med å etablere landslinje i jakt på 

videregående skole nivå. 

 

 

 

 
Møtet ble hevet 11.06. 2020 kl. 18:00 
 

 
 
 
 
 
 
Knut Arne Gjems 
styreleder 

 
 
 
 
 
 
Arild Gjertsen 
1. nestleder 
 

 
 
 
 
 
 
Ann-Eva Isaksen 
2. nestleder 
 

 
 
 
 
Tina D. Fossdal 
styremedlem 
 
 
 

 
 
 
 
Bjarte Erstad 
styremedlem 
 

 
 
 
 
Line Johansen 
styremedlem 
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Bjørn E. Mathiesen 
styremedlem 

 
 
Ole-Martin Meland 
styremedlem 
 

 
 
Bergfinn Alund 
styremedlem 
 

 
 
 
 
Vidar Nilsen  
styremedlem 
Sett 

 
 
 
 
Johnny F. Andersen 
1. varamedlem  
 
 

 
 
 
 
Hjalmar Eide 
Vara ansattes rep. 
 

 


