Referat fra styremøte nr. 4/2021.
Mandag 19. april 2021 kl 18.00 – 20.30 på Teams
Innkalte:
Leder Steinar Høgaas, nestleder Gøran Dreyer, sekretær Tove Bergkvist, leder jaktutvalget
Christer Øveraas, leder skyteutvalget Stig Zachariassen, leder kvinneutvalget Monica Tveitdal
Mathisen, leder ungdomsutvalget Ivan Kleven, leder hundeutvalget Norvald Ruderaas og
leder fiskeutvalget Cathrine Markussen.
Administrasjonen: Rolf Arne Tønseth, Ylva Edvardsen.
Til stede:
Leder Steinar Høgaas, nestleder Gøran Dreyer, sekretær Tove Bergkvist, leder jaktutvalget
Christer Øveraas, leder skyteutvalget Stig Zachariassen, leder kvinneutvalget Monica Tveitdal
Mathisen, leder ungdomsutvalget Ivan Kleven, leder hundeutvalget Norvald Ruderaas og
leder fiskeutvalget Cathrine Markussen.
Administrasjonen: Rolf Arne Tønseth, Ylva Edvardsen.

Saksliste:
Sak 19/2021: Godkjenning av
- innkalling og saksliste
- referat fra styremøte nr 03/2021, 8. mars 2021
- saker til eventuelt
Sak 20/2021: Styret og utvalgene etter årsmøtet
Sak 21/2021: Status økonomi
Sak 22/2021: Fylkesinstruktør hagle nord
Sak 23/2021: Orienteringssaker
a) Høring av Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen
2022-2027. Frist 31. mai 2021
b) 150-årsjubileum
c) Jakt- og Fiskelandet
d) Markering i regi av fylkeslaget
e) Fotoutstilling
f) Valgår. Politikerdebatt.
g) Grane Jaktskytterklubb
h) NNM jaktfelt og elgbane
i) Blyhaglforbud i våtmark
j) Landsmøtedelegater
k) Møte med Statskog om forvaltningsmodell på rype
l) Høring av nye regler for fiske i vassdrag og elvemunninger.
m) Skytebaneregistrering
n) Profileringsklær
o) Hagleinstruktør del II
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Sak 24/2021: Eventuelt
Ingen saker meldt

Referat:
Sak 19/2021: Godkjenning av
- innkalling og saksliste - godkjent
- referat fra styremøte nr 03/2021, 8. mars 2021 - godkjent
- saker til eventuelt – ingen saker meldt
Sak 20/2021: Styret og utvalgene etter årsmøtet
• Presentasjon av styremedlemmer;
- Leder Steinar Høgaas, Rana JFF, leder også der, aktiv i mange år, hundemann,
fisker og jeger (elg og småvilt)
- Nestleder Gøran Dreyer, fra Øksnes, direktemedlem i NJFF Nordland
- Sekretær Tove Bergkvist, Fauske & Sørfold JFF, opptatt av friluftsliv generelt,
fikk fuglehund for fire år siden (da var det god hjelp å få fra Fuglehundgruppa i
Bodø JFF)
- Leder jaktutvalget Christer Øveraas, Alstadhaug JFF, leder også der,
jegerprøveinstruktør, hagleinstruktør.
- Leder skytterutvalget Stig Zachariassen, Narvik JFF, leder for leirdueutvalget,
ivrig jeger
- Leder kvinneutvalget Monica Tveitdal Mathisen, Alstadhaug JFF, interessefelt
kvinneaktiviteter
- Leder ungdomsutvalget Ivan Kleven, Sulitjelma JFF, leirdueskyting, jakter på alt
- Leder hundeutvalget Norvald Ruderaas, Alstadhaug JFF, aktiv siden 1975
- Leder fiskeutvalget Cathrine Markussen, Vefsn JFF (nestleder), opptatt av
rekruttering
Administrasjonen:
- Fylkessekretær Rolf Arne Tønseth, småvilt og elgjeger, fisker
- Friluftsveileder Ylva Edvardsen, fiskeinteresser, er NJFF sin representant i Forum
for natur og friluftsliv
•
•
•

Fylkessekretær har gjennomført teamsmøter med utvalgene som har fått nye ledere (jakt-,
fiske- og jaktskytterutvalget).
Arbeidsform og gjennomføring av styremøter.
Retningslinjer for utvalgene.
Utvalgene velger saker på bakgrunn av det som er viktigst for dem – på bakgrunn av
retningslinjer og arbeidsprogram til NJFF Nordland
Nestleder for Ungdomsutvalget er Mathias Eilertsen, Laukvik JFF.
Jaktutvalget har ikke valgt nestleder ennå Etter møtet ble det meldt inn at Jan Erik
Ramsvik, Bodø JFF, er nestleder.
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Ved en forglemmelse er Hundeutvalget ikke formelt «inne» i vedtektene til NJFF
Nordland. Til neste årsmøte skal det frammes forslag om dette. Ansvar: Fylkessekretær.
Arbeidsprogram 2021.
Aktivitetsplan 2021.
Vedtekter.

Sak 21/2021: Status økonomi
Fylkessekretær gjennomgikk status per 31.03.2021.
Det er lite inntekter og utgifter på grunn av lav aktivitet.
Sak 22/2021: Fylkesinstruktør hagle nord
Jan Ole Østensen fra Bodø JFF stiller seg til disposisjon som Fylkesinstruktør hagle nord.
De formelle kriterier for å bli FI er som følger:
Teoretisk: Autorisert hagleinstruktør.
Praktisk: Minimum 3 års jakterfaring. Skyte-tekniske kunnskaper - rimelig god hagleskytter.
Erfaring med instruksjon.
Jan Ole oppfyller de formelle kriteriene for å bli FI hagle nord, men han må først gjennomgå
obligatorisk samling for alle nye FI i regi av NJFF sentralt.
Vedtak:
Jan Ole Østensen innstilles som ny fylkesinstruktør hagle nord, og avtale inngås etter at han
har gjennomført obligatorisk samling for alle nye fylkesinstruktører.
Sak 23/2021: Orienteringssaker
a) Høring av Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen
2022-2027. Høringsfristen er 31. mai 2021
Dette er en viktig plan som berører NJFF`s formål og medlemmer. Revideres hvert 6.
år. Gisle Sæterhaug (Forum for natur og friluftsliv), NFK, Statsforvalteren og NJFF
Nordland skal delta i et møte 5. mai om dette. Innspill på spesielle tema eller spørsmål
som bør stilles, ønskes!
b) 150-årsjubileum
NJFF har lite konkrete planer. Det gjelder også fylkeslaget.
• Jakt- og Fiskelandet: film som skal lanseres i august. Fylkeslag er oppfordret
til å leie kinolokale for visning.
• Markering i regi av fylkeslaget: ingen konkrete planer
• Fotoutstilling. Bodø JFF skal prøve å få reservert Kulturkvartalet/Stormen til
utstillingen i uke 25 - 29.
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NJFF Nordland er skuffet over at NJFF fortsatt ikke har sendt ut noe av det
materiellet som de lovet i forbindelse med jubileet. Fylkessekretær etterlyser disse
effekter/give aways sentralt.
c) Valgår.
Aktuelle tema:
• Vindkraft.
• Situasjon for anadrom fisk i Nordland.
• Elgpåkjørsler Nordlandsbanen.
Dersom andre tema ønskes sendes de til fylkessekretær.
Politikerdebatt bør prioriteres og ønskes gjennomført i august / september. Sted:
Storlavvoen i Saltdal?
Fylkessekretær henvender seg snarest til Fylkespolitikerne fra Nordland som er
aktuelle for Stortinget
d) Grane Jaktskytterklubb
Forbundsstyret har vedtatt at Grane JSK ikke tas opp som selvstendig forening i NJFF
e) NNM jaktfelt og elgbane skulle arrangeres av Grane JFF.
Susendal JSK tar over arrangementet.
f) Blyhaglforbud i våtmark
NJFF forholder seg generelt til gjeldende politikk. Et forbud mot bruk av blyhagl i
våtmark som foreslått, vil være å foretrekke framfor et totalforbud mot bruk av
blyhagl.
Prosessen med å få klarhet i hvilke områder som faktisk kommer til å omfattes av
våtmarksrestriksjoner, og hvilke øvrige konsekvenser dette vil få for jegerne, er et
arbeid som kommer til å gå over tid.
Administrasjonen i NJFF tar gjerne imot innspill knyttet til den videre prosessen med
Miljødirektoratet, knyttet til praktisering av nytt regelverk. For å fange opp evt.
momenter som også kan være aktuelle å ta med i høringssvaret fra NJFF vedr. selve
forskriftsteksten, har NJFF Nordland frist for innspill 23.april 2021.
g) Landsmøtedelegater
Erfaringsmessig er det behov for flere «reserve»-delegater. Frist for innmelding på
navngitte personer er 1. juni. Vær oppmerksom på geografisk spredning.
Fylkessekretær sender ut mail og ber om forslag på delegater
h) Møte med Statskog om forvaltningsmodell på rype.
Venter på en skriftlig tilbakemelding fra Statskog.
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i) Høring av nye regler for fiske i vassdrag og elvemunninger. Statsforvalteren har
regien. Høringen er sendt foreningene og fiskeutvalget i NJFF Nordland. Frist 10.
mai 2021
j) Skytebaneregistrering
Tonje Grønvold jobber med denne saken sentralt.
Det nye Skytterutvalget er koblet på saken
k) Profileringsklær
Jakker og vester med ny logo skal prioriteres til alle styremedlemmene og
fylkesinstruktører. Fylkessekretær ber om størrelse for en felles bestilling.
l) Hagleinstruktør del II
Er planlagt avholdt 7.-9. mai 2021. Det meste foregår ute. Forholder seg til gjeldende
smittevernregler, smittevernlegen får planen oversendt.
Sak 24/2021: Eventuelt
Ingen saker meldt inn

Tove Bergkvist
(Referent)
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