Referat styremøte nr. 4/2020.
Torsdag 26. mars 2020 kl 18.00 – 19.30 på skype
Til stede:
Leder Steinar Høgaas, nestleder Gøran Dreyer, sekretær Elise Larsen, leder jaktutvalget Rolf
Almås, leder kvinneutvalget Monica Tveitdal Mathisen, leder ungdomsutvalget Ivan Kleven,
leder hundeutvalget Norvald Ruderaas, leder fiske utvalget Knut E. Olsen
Administrasjonen: Rolf Arne Tønseth, Ylva Edvardsen
Forfall: Leder skytterutvalget John Åge Hansen
Saksliste:
Sak 12/2020: Godkjenning av
- innkalling og saksliste
• Godkjent
- referat fra styremøte nr 2/2020, 10. februar 2020
• Godkjent
- referat fra styremøte nr 3/2020, 12. mars 2020
• Godkjent
- saker til eventuelt
• Inntektstap for lokalforeningene
• Tilskudd
• Årsmøte NJFF Nordland
Sak 13/2020: Hagleinstruktørkurs del II
Hagleinstruktørkurset er planlagt 20. – 22. mai, og blir mest sannsynlig utsatt.
Styret har diskutert hvordan fordelingen av de 16 plassene på kurset.
Vedtak:
Deltakerne på hagleinstruktørkurs del II skal aktivt delta på instruksjon og opplæring av nye
skyttere i deres lokalforening. Dette bekreftes med en avtale med lokalforeningen.
Lokalforeningene må gi tilbakemelding på hvem de sender på kurset og om de har bruk for
alle plassene de har fått tildelt. Det bes også om at plassene ikke blir tatt opp av deltagere som
trenger oppdatering, da FI kan utføre oppdateringskurs for disse eller det kan gjøres på nett.
Tildeling:
• FI hagle nord og sør + leder ungdomsutvalget tilbys plass – 3 plasser
• Bodø JFF 4 plasser
• Rana JFF har meldt inn behov for 2 plasser
• Dønna JFF 1 plass
• Brønnøy JFF 2 plasser
• Alstahaug JFF 1 plass
• Narvik JFF 1 plass
• Øksnes JFF 1 plass
• Hattfjelldal JFL 1 plass
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Sak 14/2020: Fylkesinstruktør organisasjonsarbeid
Sammen med innkallelsen mottok styret et vedlegg med koresponansa mellom fylkessekretær
og Roy Brubakk. Der kommer det frem at Roy Brubakk sier fra seg vervet som FI
organisasjonsarbeid.
Vedtak:
1. Styret i NJFF Nordland konstaterer at Roy Brubakk har trukket seg som fylkesinstruktør
organisasjonsarbeid.
2. Avtalen mellom NJFF Nordland og Roy Brubakk som fylkesinstruktør organisasjonsarbeid
opphører fra dags dato.
3. Fylkesstyret vil prioriterer å få på plass en eller flere fylkesinstruktører i
organisasjonsarbeid.
Sak 15/2020. Bruk av Teams i stedet for Skype
Skype blir faset ut i juni 2021, og administrasjonen oppfordrer til å gå over til Teams. FS har
hatt ukentlige møter på Skype med administrasjonen, og nå på torsdag skal vi ha det første
møte på Teams.
Fylkesstyret har en del spørsmål de vil ha svar på angående bruken av Teams, før vi bytter ut
Skype. Rolf Arne sjekker dette ut.
Mandag 30.mars.2020 klokken 18:00 til 18:10 blir det en kort test av bruken av Teams.
Sak 16/2020: Orienteringssaker
• Sammenslåing av lokalforeninger
o Ramsund og omegn JFF og Skånland og Astafjord JFF slås fra 1.1.2021 sammen
til en forening.
• Ønske fra Ofoten og Sør-Troms JFF om bytte av fylkeslag
o Tidligere har det komment inn ønske fra Ofoten og Sør-Troms JFF om å bytte
Fylkeslag. De har nå avholdt årsmøte og forslaget ble nedstemt.
• Status gjennomførte årsmøter i lokalforeningene i Nordland.
o 21 lokalforeninger har gjennomført årsmøte, mens 25 foreninger og fylkeslaget
ikke har avholdt årsmøte ennå.
• Møte med fylkesrådsleder og fylkesordfører
o Steinar og Rolf Arne har hatt skypemøte med fylkesrådsleder og fylkesordfører
angående påkjørsel av elg på Nordlandsbanen. Etter møtet med fylkesrådsleder og
fylkesordfører skal fylkesrådsleder be om at det blir laget et rådsnotat om
problemstillingen. Når notatet foreligger, skal vi bli kontaktet.
Sak 17/2020: Eventuelt
• Inntektstap for lokalforeningen
o Departementet jobber med å utarbeide et regelverk for en
kompensasjonsordning som det etter hvert vil bli mulig for lag og foreninger å
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søke om. I denne sammenheng er det viktig at lokalforeningene dokumenterer
hvilke inntektstap de har.
•

•

•

Tilskudd
o Friluftveileder Ylva Edvardsen har tidligere søkt på ulike innskudd til sin
aktivitet. fra Miljødirektoratet, Sparebankstiftelsen og Nordland
fylkeskommune. Har nå fått innvilget 200 000 i aktivitetstilskudd rettet mot
barn og unge fra Miljødirektoratet, 70 000 til Villmarkscampen fra
Sparebankstiftelsen.
Har også mottatt signaler fra Nordland fylkeskommune om et tilskudd på
400 000, men det skal opp til politisk behandling først.
Årsmøtet for NJFF Nordland
o NJFF Telemark har tidligere i år avhold årsmøtet pr mail på grunn av COVID19. Ettersom at NJFF Nordland heller ikke har fått avholdt sitt møte er det
aktuelt å se på om vi kan utføre vårt årsmøte på lik måte. Fylkessekretær bes
undersøke med NJFF sentralt om dette lar seg gjennomføre for oss, og hvilke
hensyn som må tas for at dette skal kunne bli gyldig.
Fylkesekretær lager et forslag til gjennomføring av årsmøte per e-post, og
sender ut til fylkesstyret i NJFF Nordland
Neste Skypemøte vil bli mandag 20.04.2020 kl 18.00.

Referat
Elise Larsen
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