
Styreprotokoll – Norges Jeger- og Fiskerforbund 27. mai 2021 

 1 

 

 

Dato:   27.05.2021 

Sted:   Styremøte gjennomført elektronisk per Teams 27.05.2021 

Tilstede: K.A. Gjems, A. Gjertsen, A.-E. Isaksen (fra kl. 15), B. Mathiesen,         

L. Johansen, B. Erstad, T.D. Fossdal, O.-M. Meland (delvis), B. Alund,               

A.E. Røyrvik, V. Nilsen, J.F. Andersen, H. Eide  

 

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

Kirkemo, R. Crook, B.K. Carlsson, L. O. Lillebø, B. Oppegaard 

Sekretær:  B.K. Carlsson 

Forfall:  
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Sak 37/21:  Protokoll og referat til godkjenning 
Protokoll fra forbundsstyremøte 23.04.2021og referat fra 
kvinneutvalget 18.05.2021 var utsendt.  

 

Administrasjonen forslag til vedtak: 

Protokoll fra forbundsstyremøte 23. april og referat fra møte i 

kvinneutvalget 18.mai godkjennes. 

Vedtak:  

Administrasjonens forslag vedtatt.  
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Sak 38/21:  Orientering fra generalsekretæren 
• Gjennomført digital samling med alle ansatte samt egen digital 

fylkessekretærsamling.  
• Årets lønnsoppgjør er i prosess. 

• Ansatt ny jakthund- og viltkonsulent, Olav Greivstad fra 1/7-21. 
• Monica Malmedal ansatt som ny fylkessekretær i Møre og Romsdal 

fra 1/8-21.  

• Utlyste stillinger: fylkessekretær i Nordland (Rolf Arne Tønseth går i 
pensjon) og barne- og ungdomskonsulent (Karina Gjerde) slutter. 

• Ingen nye koronasmittede blant ansatte eller sentralt tillitsvalgte.  

• Forbundet sentralt søkt koronastøtte på vegne av hele 
organisasjonen. MNOK 2,6 mottatt og viderefordelt. Nye koronamidler 
utlyst nå via Lotteri- og stiftelsestilsynet. Her må hver enhet søke 
selv. 

• Planlegger for arbeidshverdagen post-korona. 
• Nye nettsider lanseres i slutten av juni. Tilrettelegges for opplæring 

med lokallagene. Sommervikarer leid inn for å bistå med å overflytte 
informasjon til ny portal.  

• God synlighet i media og på ulike flater, blant annet mattemaraton i 
grunnskolen med logo og matoppskrifter. NJFF fikk dekning på 
reklamefri dag i pinsen (TV og radio).  

• Camp Villmark og Jakt- og fiskedagene er dessverre koronaavlyst. 

• NJFF 150 års markeringer:  
o 150 års fotoutstilling på turne i ulike landsdeler samt 

promotering sosiale medier. 
o Opptak med Wanda og Vita for promotering av NJFF og fiske i 

sosiale medier mot nye målgrupper.  
o 167 lokallag har meldt at de vil arrangere utebursdag i.  
o 20. oktober utebursdag i Holmenkollen.  
o Jubileumsportrettene er populære i sosiale medier.  
o Båt 150 fra Gjensidige samt navnekonkurranse. 
o Jubileumsfrimerker lanseres 11. juni. Bestilt 1. gangs opplag 

til landsmøtedelegatene.  
o Jakt- og fiskefluencere klare for sommerturne i logomerket 

bil. Ulike arrangementer skal besøkes og dekkes fra sør til 
nord.  

o Kinofremvisning i hele landet i slutten av august (uke 34), 
Jakt- og fiskelandet.  

Sak 39/21: NJFFs fokussaker til stortingsvalget 2021 
 

Administrasjonen forslag til vedtak: 

Administrasjonen bes konsentrere den politiske synligheten inn mot 

stortingsvalget rundt følgende tre temaer: 

• Styrke forholdene for de ville laksefiske  
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• Kampen mot nedbygging av natur 

• Høstingsbasert friluftsliv, gode rammer for de gode 

opplevelsene 

Vedtak:  

NJFF skal konsentrere den politiske synligheten inn mot 

stortingsvalget rundt følgende hovedtemaer: 

- Kampen mot nedbygging av natur 

- Sikre gode rammer for utøvelse av jakt, fiske og friluftsliv 

 

Under disse hovedpunktene skal det særlig være et engasjement 

rundt disse saksområdene: 

- Styrke forholdene for de ville laksefiskene 

- Påvirke til en rovviltpolitikk i tråd med NJFFs syn 

- Ivaretagelse av villreinen 

- Kampen mot videre vindkraftutbygging i norsk natur 

- Sikre en god og helhetlig forvaltning av Oslofjorden 

- Sikre tilgangen til strandsonen 

Sak 40/21:  Minste- og maksimumsmål som forvaltningsverktøy 
 

 

Administrasjonen forslag til vedtak: 

NJFF går inn for å øke minstemålet for sjøørret nasjonalt til 40 cm. 

Dette vil i større grad ivareta  sjøørretens biologi og bestandenes 

reproduksjonspotensial.  

NJFF mener at en på faglig grunnlag bør vurdere å innføre 

maksimumsmål for sjøørett i områder hvor fiske eller andre faktorer 

gjør at en for lav andel av individene evner å bli gamle og store. Dette 

vil bedre reproduksjonsevnen til bestandene og ivareta viktige 

individer for bestandene, samt på sikt gjøre sjøørretfisket mer 

attraktivt. 

Vedtak:  

Administrasjonens forslag vedtatt.  

Sak 41/21:  Organisasjonsutvikling 
 

Vedtak:  
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Administrasjonen tar innspillet fra styret med i det videre arbeidet.  

Sak 42/21: Orienteringssaker 
   Skriftlige: 

Muntlige:  

• Webinarer for medlemmer om politisk arbeid, og møter med 

fylkeslederne 

• Rollen til fylkesledere, forbundsstyremedlemmer og 

varamedlemmer før og under LM 

• Form og farge på arbeidsprogram 2022 

• Karasjok-saken 

• Sportsfiskefrustrasjon på SoMe «Et skrik fra Vestlandet» 

• Skytebaner, sanering, kostnader 

• Signaler til Handlingsprogrammet 

Sak 43/21:  Eventuelt  
• Kvinneutvalget opplever at det er vanskelig for kvinner å 

oppnå posisjoner i forbundet. De mener at organisasjonen er i 

bevegelse i riktig retning, men det må gjøres mer for å 

rekruttere kvinnelige instruktører og tillitsvalgte. Det samme 

gjelder valg av delegater til landsmøte og de ulike 

valgkomiteenes arbeid. Utvalget er også kritiske til 

organisasjonsutvalgets forslag om å fjerne kravet om 

kvinnekontakt i styrene fra standardvedtektene. De mener 

dette står i motstrid til det uttalte ønske om å rekruttere flere 

kvinner. Et slikt ønske må bygges opp av organisasjonens 

styrende dokumenter. 

 

 
 
Møtet hevet kl. 16:00 

 

 

Knut Arne Gjems 
Styreleder 

Arild Gjertsen 
1. nestleder 

Ann-Eva Isaksen 
2. nestleder 
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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 

   

 

 


