
Referat fra styremøte nr. 8/2021.   

mandag 11. oktober 2021 kl 18.00 – 20.00 på Temas 

 

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: Ylva Edvardsen-Kvam og Jens Egil Pedersen 

 

Til stede: 

Leder Steinar Høgaas, sekretær Tove Bergkvist, leder jaktutvalget Christer Øveraas, leder 

skyteutvalget Stig Zachariassen, leder kvinneutvalget Monica Tveitdal Mathisen, leder 

ungdomsutvalget Ivan Kleven, leder fiskeutvalget Cathrine Markussen, 1.vara Elise Larsen 

Administrasjonen: Ylva Edvardsen-Kvam og Jens Egil Pedersen 

 

Ikke møtt: 

Leder hundeutvalg: Norvald Ruderaas 

 

Saksliste: 

Sak 43/2021: Godkjenning av  

- innkalling og saksliste 

- referat fra styremøte nr 07/2021, 19.august 2021 

- saker til eventuelt 

Sak 44/2021: Status økonomi 

Sak 45/2021: Status arbeid i utvalgene 

Sak 46/2021: Samarbeidsavtale med Statskog  

Sak 47/2021: Revisjon av hundeloven 

Sak 48/2021: Orienteringssaker 

- Rekruttering og utvikling av skytebaner. Orientering og oppfølging av skyteutvalget. 

- Forvaltning av statsgrunn i Nordland  

- Deltaker.no 

- Julemøte og planleggingsmøte  

- Planlegge møte med Statskog – introjakt elg og taksering 

Sak 49/2021: Eventuelt 

- Forskjøvet møtestart på digitale møter?  

- Betalingssatsen til kursholdere  

- Endring av signaturrett i Brønnøysundregistrene og Altinn 

 

Referat 

Sak 43/2021: Godkjenning av  

- innkalling og saksliste - ok 

- referat fra styremøte nr 07/2021, 19.august 2021- ok 



- saker til eventuelt  

 

Leder Steinar innledet med å ønske de nye medarbeiderne velkommen.  

Ylva Edvardsen-Kvam som ny fylkessekretær Har 12 år i NJFF, 2 ganger tidligere vikariert i 

rollen, men mye er nytt: f. eks. arbeid med terminliste jaktskyting og ettersøk med hund. 

Nevner også at dagens regnskapssystem er sårbart og må fornyes. Hun gleder seg til å 

samarbeide med Jens som friluftsveileder.  

 

Jens Egil Pedersen som friluftsveileder. Kontor i Statskogs lokaler i Mo i Rana. Jens forteller 

om en hektisk start (fra1. september). Reising og elgjakt (har ansvar for introjaktene).  

 

Sak 44/2021: Status økonomi 

Fylkessekretær hadde en gjennomgang med status per 30.09.2021  

Følgende ble notert:  

Studiestøtte fra Studieforbundet; det må være minimum 4 deltakere (inkludert kursleder). 

Hvem kan telles med som deltakere – må undersøkes.  

Mange rapporteringsfrister sist på året – medfører at midler kommer inn etter hvert.. 

 

Utgifter – ikke de store endringer, men etablering av kontorsted på Mo gir økte utgifter.  

Reiseutgifter. Etablering av ettersøksringer 

Fysiske styremøte – lite på budsjettet i forhold til kostnader – flere styremedlemmer har 

behov for å få dekket tapt arbeidsfortjeneste. 

Rolf-Arne skal takkes av med ordentlig gave og avslutning 

Budsjettet for 2021 ble nedjustert som følge av pandemier. 2022 håper vi skal bli et tilnærmet 

normalår som medfører et oppjustert budsjett. 

 

Vedtak: orienteringen tas til etterretning. 

 

Sak 45/2021: Status arbeid i utvalgene 

Utvalgslederne orienterte: 

 

Leder skyteutvalget Stig Zachariassen: møte ang rekruttering til skytterkonkurranser 

 

Leder kvinneutvalget Monica Tveitdal Mathisen: planlagt harejaktkurs – november. Må 

flyttes til januar pga organisatoriske utfordringer. 

 

Leder fiskeutvalget Cathrine Markussen: ikke hatt møte ennå – planlagt etter høstferien. 

Ønsker å arbeide for å styrke samarbeidet med lokalforeninger. Det er en del vassdrag som er 

stengt pga manglende forvaltningsplan. 

 

Leder jaktutvalget Christer Øveraas – skal ha møte i neste uke. Planlegger møte med Jens på 

Mo (det er mulig da Christer har stertet i ny jobb med mye reiser). 

 



Leder ungdomsutvalget Ivan Kleven: Seljaktkurset ble en suksess. Alle løsnet skudd, kvoten 

tatt.  

Harejakt Laukvik – der er de klare (2 henvendelse er kommet til Jens). 

Rådyrjakt – 6 påmeldte  

Nationen: skal ha en sak om seljakt, om hvordan kvoter settes og systemet på rapporteringer.  

Nordland: lite kvote, i Finnmark er det nesten ingen jakt, men stor kvote. 

 

 

Sak 46/2021: Samarbeidsavtale med Statskog  

Høringsforslaget ble sendt lokalforeninger og styret 2. september med frist for 

innspill/tilbakemelding 1. oktober. Ingen innspill mottatt. 

 

Nordland er Norges største Statskog-fylke. 

 

NJFF Nordland mener følgende: 

Betydningen for Statskog som samarbeidet med NJFF har, bør beskrives i avtalen.  

 

Vedtak: fylkessekretær Ylva, skyteutvalgsleder Stig og leder NJFF Nordland gis fullmakt til å 

utforme punkter og tekst. 

 

Sak 47/2021: Revisjon av hundeloven 

 

Vedtak: Hundeutvalget var ikke til stede. Saken utsettes 

 

Sak 48/2021: Orienteringssaker 

- Rekruttering og utvikling av skytebaner – 

- Orientering og oppfølging av skyteutvalget. 

FS innledet: manglende rekruttering, lite tilrettelegging på stevner. Bør være en 

fremtidig satsing i organisasjonen. Må tas tak i 

Stig: leirdueskyttere som konkurrerer er en døende rase dersom ikke noe skjer. 

Riflebaner – vet ikke status, må snakke med de som kan det.  

Anlegg forfaller rundt pga manglende rekruttering og færre resurrspersoner.   

Planlegger møte i Bodø med alle leirduebane-ledere/-eiere i Nordland for å ha en 

brainstorming om rekruttering. 

Stig ønsker 2 utvalg. Et rifle-utvalg og et leirdue-utvalg. Steinar Høgaas kontakter 

FI rifle Steinar Fagernes, da det er naturlig at han trer inn som ressursperson her. 

 

Innspill fra Christer: Vanskelig å rekruttere til dugnad. Sponsormidler er også 

vanskelig å skaffe til oss som skal ut i skogen og drepe. Sponsormidler til 

skyteaktiviteter er vanskeligere enn annen aktivitet. 

Har prøvd med halv pris på leirdueskyting for ungdom etter søknad om 

stimuleringsmidler fra FV – det fungerer hos oss. 

Innspill til Budsjett for 2022;  



Utvikle et eget Ungdomsprosjekt! Vi driver også med konkurranseskyting, ikke bare 

jakting på dyr i skogen. 

 

Stig jobber videre med planleggingen – rifle og leirdue.  

 

 

- Forvaltning av statsgrunn i Nordland –  

 

Sak 25/2018: Oppnevning av utvalg til å følge opp regjeringens arbeid med en 

fremtidig  

forvaltning av jakt og fiskemuligheter i Nordland 

• Årsmøtet ba fylkesstyret om å oppnevne et fylkesdekkende utvalg på 5 personer til å 

følge saken opp mot regjeringens arbeid.  

Det ble sendt brev til foreningene 26. April og følgende 5 kandidater er foreslått 

Lars Magnus Kvamme, Saltdal JFF 

Terje Bæverfjord, Narvik og Omegn JFF 

Morten Benjaminsen, Rana JFF 

Tore-Geir Følvik, Bodø JFF 

Glenn-Robert Johnsen, Brønnøy JFF 

 

Kandidatene har en god geografisk spredning, og består av kommuner med mye og  

lite statsgrunn 

Fylkesstyret vedtar at Terje Bæverfjord leder utvalget. Fylkessekretær er sekretær for  

utvalget. 

 

NJFFs grunnprinsipp er allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsliv og at dette 

kan utøves på like vilkår – uansett hvor du bor. 

 

Vedtak: Utvalget har foreløpig ikke noe mandat å jobbe etter, derfor vil NJFF 

Nordland avvente utspill fra Regjering/Storting før gruppen blir satt i arbeid. For 

øvrig må nye medlemmer velges til utvalget, da flere tidligere medlemmer ikke 

innehar sine verv. 

 

 

- Deltaker.no 

Jens: påmeldingssystemet vårt er tungvint. Deltaker.no er lett og brukervennlig. 

Kostnad vi være kr 10 pr person + 3,5 %. Her er det mye å tjene på et mer lettvint 

system.  

NJFF jobber med egen portal, men vanskelig å få svar fra sentralt hold om når det skal 

være klart.   

Vedtak: NJFF Nordland oppretter bruker og tar deltaker.no i bruk. 

 

- Julemøte og planleggingsmøte  



Fysisk møte i Bodø 25.-26.november. Planleggingsmøte for 2022/julemøte samt 

avslutningsmøte for Rolf Arne Tønseth. Representant fra NJFF sentralt deltar også. 

Møtet samt julemiddag foregår på hotell. FS innhenter pristilbud. 

 

- Planlegge møte med Statskog – introjakt elg og taksering 

Statskog Nordland - NJFF Nordland har behov for møte med avklaringer og revisjon 

av avtalen.  

Følgene tema ble også nevnt;  

Vi mener at Statskog bør være mer på tilbudssida – kostnader i forbindelse med 

hønsefugltaksering  

Hamarøy – tar imot jegere som ikke er en del av et jaktlag – det kan benyttes til 

introjaktkurs. 

Hønsefugl taksering – For Salten, har Statskog avtale med fylkeslaget der FI 

småvilttaksering, Magnus Fjeldså, er koordinator. FL ønsker tilsvarende avtale for 

Helgeland. Pr nå har Statskog avtaler med lokalforeningene på Helgeland. 

 

Sak 49/2021: Eventuelt 

- Forskjøvet møtestart på digitale møter? Det er et ønske om å forskyve møtestart til kl 

19.00. Forslaget vedtatt 

- Betalingssatsen til kursholdere. Det er et ønske om lik betaling for kursledere o 

organisasjonene. Vedtak: saken legges fram som sak på neste møte 

- Endring av signaturrett i Brønnøysundregistrene og Altinn.  

Vedtak: Ny fylkessekretær Ylva Edvardsen-Kvam f. 100877 går inn som daglig leder 

samt innehar signaturrett i Norges Jeger- og Fiskerforbund i Nordland, 

organisasjonsnr 887 667 322 fra dato 01.10.2021. 

 

2021.10.19. 

Tove Bergkvist 


