
Referat fra styremøte nr. 5/2021.   

Onsdag 26. mai 2021 kl 18.00 – 19.15 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, 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 

 

Meldt forfall: Ylva Edvardsen 

 

Saksliste: 

Sak 25/2021: Godkjenning av  

- innkalling og saksliste 

- referat fra styremøte nr 04/2021, 19. april 2021 

- saker til eventuelt 

Sak 26/2021: Mistillitsforslag på nestleder 

Sak 27/2021: Status økonomi 

Sak 28/2021: Orienteringssaker 

• 150-årsjubileum 

- Jakt- og Fiskelandet. Landsdekkende filmuke i uke 34 (23.-29. august) 

• Valgår. Politikerdebatt. 

• Varamedlemmer landsmøte. Frist 1. juni. 

• Nytt medlem i fiskeutvalget? 

• Politiattest 

Sak 29/2021: Eventuelt 

 

 

Referat  

 

Sak 25/2021: Godkjenning av  

- innkalling og saksliste Godkjent 

- referat fra styremøte nr 04/2021, 19. april 2021 Godkjent 

- saker til eventuelt 

• Nytt tidspunkt neste styremøte 



• Elektronisk signatur 

• Mail fra styret i Øksnes JFF 

 

Sak 26/2021: Mistillitsforslag på nestleder 

Saken trekkes. 

 

Vedtak: 

1. Styret tar til etterretning at nestleder trekker seg med øyeblikkelig virkning. 

2. 1.varamedlem Elise Larsen går inn som fast medlem i styret frem til neste årsmøte. 

 

Sak 27/2021: Status økonomi 

Styret tar status økonomi per 31.04.2021 til orientering. 

 

Sak 28/2021: Orienteringssaker 

• 150-årsjubileum 

- Jakt- og Fiskelandet. Landsdekkende filmuke i uke 34 (23.-29. august) 

 

Vedtak: 

Styret mener at siste uken i august er et veldig dårlig tidspunkt for jakt-, fiske- og 

friluftsinteresserte. Det er dårlig erfaring med medlemsmøter i dette tidsrommet. 

Styret vil oppfordre lokalforeninger til å bruke filmen som kommer på minnestikke på 

medlemsmøter og/eller på egne fremvisninger lokalt i løpet av sen høst/tidlig vinter. 

Styret mener at det ikke er riktig å bruke titusenvis av kroner på å leie noen få kinolokaler i et 

langstrakt fylke med 45 lokalforeninger. 

 

• Valgår. Politikerdebatt. 

- Radisson Blu i Bodø er booket fredag 20. august kl 10.00 – 15.00 

- Tema: 

Status for elvene Beiarelva, Ranelva og Vefsna, Finansiering av laksetrapper. 

Allmennhetens tilgang til Beiarelva, Ranelva og Vefsna. 

Status for anadrom fisk i Nordland, med spesielt fokus på sjøørreten. 

Trafikklyssystemet gjøres gjeldende for sjøørreten og sjørøya. 

Samme regler for utførsel av rød fisk som for hvit fisk. 

 

Innspill til saken:  

NVE og Miljødirektoratet har kommet med en rapport om tilførsel av vann som er 

relevant 

Skjoma (minstevannføring, fraskrivelse av ansvar, økonomi)   

Skjoma og Rana – vilkårsrevisjon gjennomføres snart (2022) (miljøperspektiv skal 

inn, vannføring, tørrfrysing). Disse to elvene vil være eksempelelver for videre 

revisjoner. Vi bør informere politikerne fra Nordland slik at de har kunnskap om, og 

kan lobbe videre i saken. 

Styret skal se på om hvordan disse sakene kan formidles relevant og frontes (timingen 

vill være perfekt). 



Aleksander Boltas – elveutvalget i Narvik og omegn JFF har kunnskap om Skjoma 

NFK - vanndirektivet 

Steinar kontakter fagutvalget – hva kan vi formidle, hvem kan formidle. 

 

Kan styret ha et fysisk møte i forbindelse med denne dagen slik at vi delta på 

politikerdebatten? 

 

• Varamedlemmer landsmøte. Frist 1. juni. 

Foreløpig er det kommet ett nytt navn: Asle Hansen, Rana JFF 

 

• Nytt medlem i fiskeutvalget? 

Cathrine ønsker Mette Sofie Bertnes fra Bodø JFF velkommen som medlem i utvalget 

 

• Politiattest 

Utvalgsmedlemmene: må ordne politiattest. Finner dette på nett. 

 

• Øksnes JFF har skriftlig orientert om at to av klubbens medlemmer er ekskludert fra 

klubben fra 18. mai 2021 

 

Sak 29/2021: Eventuelt 

• Neste styremøte avholdes 17. juni kl 18.00 

• Elektronisk signatur – har vi behov for det? Nei, det trenger vi ikke 

 

 

2021-05-28 

Tove Bergkvist 

referent 


