Referat fra styremøte nr. 6/2021.
Tid: torsdag 17. juni 2021 kl 18.00 – 20.00
Sted: Teams
Innkalte:
Leder Steinar Høgaas, sekretær Tove Bergkvist, leder jaktutvalget Christer Øveraas, leder
skyteutvalget Stig Zachariassen, leder kvinneutvalget Monica Tveitdal Mathisen, leder
ungdomsutvalget Ivan Kleven, leder hundeutvalget Norvald Ruderaas, leder fiskeutvalget
Cathrine Markussen og 1. vara Elise Larsen.
Administrasjonen: Rolf Arne Tønseth, Ylva Edvardsen.
Til stede:
Leder Steinar Høgaas, sekretær Tove Bergkvist, leder skyteutvalget Stig Zachariassen, leder
ungdomsutvalget Ivan Kleven, leder hundeutvalget Norvald Ruderaas, leder fiskeutvalget
Cathrine Markussen og 1. vara Elise Larsen.
Administrasjonen: Rolf Arne Tønseth, Ylva Edvardsen.
Meldt forfall:
Leder jaktutvalget Christer Øveraas, ingen andre fra utvalget kunne delta.
Leder kvinneutvalget Monica Tveitdal Mathisen, nestleder Beate Solli Nilsen kunne ikke
delta.

Saksliste:
Sak 30/2021: Godkjenning av
- innkalling og saksliste
- referat fra styremøte nr 05/2021, 26. mai 2021
- saker til eventuelt
Sak 31/2021: Status økonomi
Sak 32/2021: Status arbeid i utvalgene
Sak 33/2021: Styremøte i forbindelse med politikerdebatt
Sak 34/2021: Høring på utvidet båndtvang i Hattfjelldal
Sak 35/2021: Orienteringssaker
• Høring jakttidsrevisjon på neste styremøte
• Representanter til Rådgivende lokalutvalg i Sjunkhatten nasjonalpark
Sak 36/2021: Eventuelt
GOD SOMMER

Referat
Sak 30/2021: Godkjenning av
- innkalling og saksliste-godkjent
- referat fra styremøte nr 05/2021, 26. mai 2021 - godkjent
- saker til eventuelt -

Sak 31/2021: Status økonomi
Gjennomgang status per 31.05.2021.
Orientering fra Fylkessekretæren
Kommentarer
• Søknader som er sendt til NFK – utestående fordringer – ikke kommet noe svar, bør
etterlyses
• NOBUR-midlelene - etterlyses av Ylva.
• Korona-midler; dokumentasjon av tapte inntekter som vanligvis gjennomføres. Frist
15. september. Ylva og Rolf Arne tar en gjennomgang tidlig i september, og sender inn
• Studieforbundet natur og miljø – her fås +100 kr per kurs Frist for 22. august.
Fylkessekretær sender ut egen informasjon
Sak 32/2021: Status arbeid i utvalgene
Utvalgslederne orienterer.
Skytterutvalget ved Stig: Jobber for å få til felles innkjøpsportal for leirduer og skudd.
Ungdomsutvalget ved Ivan: Harejakt-, revejakt- og seljaktkurs under planlegging.
Seljaktkurset er flyttet til Arnøy og gjennomføres litt senere enn først oppsatt.
Fiskeutvalget ved Cathrine: to møter er gjennomført. Arrangement: fluefiskekurs er
gjennomført på Leknes. Familiearrangement i Narvik - usikkert om det vil gjennomføres.
Jentekurs fluefiske planlagt i Vefsna. Stort engasjement i utvalget, opptatt av villaksens
framtid. Ønsket å fremme sak om villaksens framtid til landsmøte, men rakk ikke fristen.
Fiskeutvalgene i lokalforeningene er vanskelig å få kontakt med - det skal jobbes med dette.
Fluefiskecamp 2022 planlegges.
Hundeutvalget ved Norvald: 2 kurs er gjennomført. Grunnkurs jakthund hvor Steinar
Pettersen hadde teori via Teams, praksis gjennomført i Bodø og i Steigen.
Aversjonsinstruktør i Steigen.
Brukt tid på saken om utvidet båndtvang Hattfjelldal.
Det er gledelig at det kurses i Nordland, og det planlegges flere.
Orientering fra Fylkessekretær: Teorimoduler vil i fremtiden gjennomføres mer digitalt. Elæring i forkant? Kan korte ned tiden på fysiske samlinger
Sak 33/2021: Styremøte i forbindelse med politikerdebatt
Vedtak:
Styremøte gjennomføres fysisk i Bodø torsdag 19. august kl 19.00-21.00, med påfølgende
middag og overnatting på hotell. Politikerdebatten gjennomføres i Bodø fredag 20. august kl.
10.00-15.00.
Sak 34/2021: Høring på utvidet båndtvang i Hattfjelldal

Vedtak:
Høringsutkastet fra hundeutvalget sendes slik den er formulert. Enstemmig
Sak 35/2021: Orienteringssaker
• Høring jakttidsrevisjon på neste styremøte
• Representanter til rådgivende lokalutvalg i Sjunkhatten nasjonalpark – sendt til
lokalforeninger i Bodø og Fauske & Sørfold, med svarfrist 12. august.
Bodø JFF har meldt inn kandidaten Tom A. Hanssen, sitter i Bodø Friluftsforum, og er en
god kandidat. Fylkessekretæren kontakter Fauske & Sørfold for å høre om de har en god
kandidat. Ellers går vi for Tom A. Hansen
Sak 36/2021: Eventuelt
Stillingen som Fylkessekretær har vært utlyst. Det kom inn 37 søkere, hvorav 5 har vært til
intervju. Steinar Høgås har vært inhabil i saken. Norvald Ruderås har representert styret i
denne prosessen. Han får gode tilbakemeldinger på dette arbeidet.
Prosessen ventes ferdig i løpet av neste uke
GOD SOMMER

2021-06-21
Tove Bergkvist
Referent

