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Referat fra styremøte nr. 3/2021.   

Mandag 8. mars 2021 kl 18.00 – 20.30 på Teams 

 

Innkalte: 

Leder Steinar Høgaas, nestleder Gøran Dreyer, sekretær Tove Bergkvist, leder jaktutvalget 

Rolf Almås, leder skytterutvalget Jim Pedersen, leder kvinneutvalget Monica Tveitdal 

Mathisen, leder ungdomsutvalget Ivan Kleven, leder hundeutvalget Norvald Ruderaas og 

leder fiskeutvalget Knut E. Olsen. 

Siri Parman, fagsjef i NJFF, var invitert til å orientere om NJFFs holdning i miljøsaker og 

spesielt arbeidet med vindkraft på land (se sak 18/2021). 

Administrasjonen: Rolf Arne Tønseth, Ylva Edvardsen. 

 

Til stede: 

Leder Steinar Høgaas, nestleder Gøran Dreyer, sekretær Tove Bergkvist, nestleder 

jaktutvalget Magnus Fjeldså, nestleder skytterutvalget Hans Olav Bjelvin, leder 

kvinneutvalget Monica Tveitdal Mathisen, leder ungdomsutvalget Ivan Kleven, leder 

hundeutvalget Norvald Ruderaas og leder fiskeutvalget Knut E. Olsen. 

Leder i skytterutvalget Jim Pedersen deltok ikke i behandlingen av saker på dette møtet. 

Siri Parman, fagsjef i NJFF, deltok i starten av møte (se sak 18/2021). 

Administrasjonen: Rolf Arne Tønseth. 

 

Meldt forfall: Ylva Edvardsen. 

 

Saksliste: 

Sak 14/2021: Godkjenning av  

- innkalling og saksliste 

- referat fra styremøte nr 01/2021, 25. januar 2021 

- referat fra styremøte nr 02/2021, 8. februar 2021 

- saker til eventuelt 

 

Sak 15/2021: Status årsmøte 2021 

Sak 16/2021: Organisasjonsutvalgets rapport 

Sak 17/2021: Orienteringssaker 

• Behandling av saken om utestengelse av medlem på skytebanen til Øksnes JFF 

• Leder av fiskeutvalget Knut Olsen ønsker ikke gjenvalg 

• Tilbakemelding fra årsmøte i 

o Fauske og Sørfold JFF v/ Ivan 

o Øksnes JFF v/ Gøran 

• Hvem kan representere NJFF Nordland på årsmøte i lokale foreninger 

• FI hagle nord 

• Ambulerende fotoutstilling 

Sak 18/2021: Eventuelt 
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Referat: 

Sak 14/2021: Godkjenning av  

- innkalling og saksliste; godkjent 

- referat fra styremøte nr 01/2021, 25. januar 2021; godkjent 

- referat fra styremøte nr 02/2021, 8. februar 2021; godkjent 

 

Sak 15/2021: Status årsmøte 2021 

Gjennomgang av siste forberedelse til årsmøte. 

• Konstituering av møtet 

• Godkjenning av fullmakter 

• Godkjenning av innkalling 

• Godkjenning av dagsorden og forretningsorden 

• Valg av ordstyrer og sekretær 

• Valg av 2 delegater til å underskrive protokollen – praktisk at de er fra Bodø 

- Ann-Eva Isaksen presenterer noen utvalgte punkter fra organisasjonsutvalgets rapport. 

Hun får ordet etter at årsmøtet er gjennomført. 

- Årsmøtepapirene og oversikt deltakere/delegater er tidligere utsendt – husk utskrift 

- Gaver til styremedlemmer som takker for seg - ok 

- Uttalelser. Ingen forslag til uttalelser i år. 

- Delegatene er påmeldt med fullmakt. Til sammen er det 43 delegater. 

• Prøveavstemning på Teams ble gjennomført  

o Dersom det kreves skriftlig og anonym avstemming; mail til fylkessekretær? 

o Dersom valgkomiteens forslag vedtas er det ok 

o Dersom benkeforslag; avstemming via chatten 

o Dersom stemmelikhet foretas loddtrekking 

• Prøveårsmøte skal gjennomføres med alle påmeldte delegater 16. mars (lyd, bilde, 

avstemming, chattefunksjonen m.m) 

• Husk å legge inn pauser! 

 

Revisors beretning og valgkomiteens innstilling er ennå ikke mottatt og derfor ikke vedlagt. 

 

NJFF Sør-Trøndelag har gjennomført årsmøte via Teams – Rolf Arne kontakter og spør om 

deres erfaringer. 

 

Sak 16/2021: Organisasjonsutvalgets rapport 

Rapporten er tidligere utsendt på mail 26. februar 2021. 

• Hva er viktige punkter for NJFF Nordland?  

• Hva mener vi om de viktige punktene? 

 

Vedtak: 

Rapporten er et stort og viktig dokument som krever grundigere behandling enn det vi har fått 

prioritert til nå. Det må forankres bedre i NJFF Nordland  
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Sak 17/2021: Orienteringssaker 

a) Behandling av saken om utestengelse av medlem på skytebanen til Øksnes JFF 

Fylkessekretær orienterte om sakens innhold og bakgrunn. Styret hadde en lengre 

gjennomgang og drøfting. Det er ingen hjemmel i fylkeslagets vedtekter som gjør at 

styret i fylkeslaget kan gå videre i denne saken. Partene må løse saken seg imellom.  

Vedtak: 

 Fylkesstyret har ikke mandat til å gjøre vedtak og anser saken som avsluttet.     

 

b) Leder av fiskeutvalget Knut Olsen ønsker ikke gjenvalg 

 

c) Tilbakemelding fra årsmøte i 

• Fauske og Sørfold JFF v/ Ivan 

• Øksnes JFF v/ Gøran 

 

d) Hvem kan representere NJFF Nordland på årsmøte i 

• Bodø JFF 9. mars kl 18.00. Fysisk. – Rolf Arne 

• Grane JFF 10. mars kl 18.00. - ingen 

• Sømna JFF 10.mars kl 20.00. Teams. – Rolf Arne 

• Brønnøy JFF 11. mars kl 18.00. Fysisk. - ingen 

• Alstahaug JFF 11. mars. Teams. - Monica 

• Vefsn JFF 15. mars kl 18.00. Teams. - Ivan 

• Rana JFF 15. mars kl 18.00. Teams. - Steinar 

• Gildeskål JFF 4. mai. Fysisk. – Rolf Arne 

• Sortland JFF 18. mars. Fysisk. - Gøran 

 

Minner om hensikten med deltakelse i lokalforeningers årsmøte: skal være en kontakt 

og et bindeledd mellom lokallag og fylkeslag, samt påse at årsmøtene gjennomføres 

etter egne vedtekter.  

 

Vedtak:  

Det utformes en mal for de som skal representere NJFF Nordland på årsmøtene til 

lokallagene. Ansvar: Rolf Arne  

 

e) FI hagle nord – Stig Zachariassen har ombestemt seg og ønsker ikke å være FI hagle 

nord. 

 

f) Ambulerende fotoutstilling i anledning 150 års-jubileet 

Skal vi låne denne til ett eller to arrangement i løpet av året? Det er valgår, og kan 

kobles opp mot arrangement med politikere fra nordlandsbenken?  

Ingen vedtak fattet. 

 

Sak 18/2021: Eventuelt 
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- Jegerprøve-kurs og covid-19  Spørsmål fra Ivan – kurset kan ikke gjennomføres på 

Teams. Nasjonale og lokale smitteregler må følges.   

- Kvinneutvalget 

Utvalget er ikke blitt kontaktet av valgkomiteen, og vurderer å ikke ta gjenvalg. 

Styret ber om at kvinneutvalget vurderer dette på nytt. 

- Siri Parman – fagsjef i NJFF orienterte i starten av møte om NJFF sin holdning i 

miljøsaker;  

Vindkraft  

Naturmangfold 

Utfordringer rundt møter med Statskog 

NJFF Nordland må orientere NJFF om lokale planer/saker dersom det skal være mulig 

å følge opp. For eksempel vindkraftutbygging Sørfold og utfordringer rundt samarbeid 

med Statskog. 

Det er ukjent for NJFF at Statskog er involvert i vindkraftutbygging. NJFF skal be om 

et møte med Statskog for å bli orientert. 

 

 

2021-03-15 

Tove Bergkvist  

(referent) 

 


