
Referat fra styremøte nr. 2/2021.   

Mandag 8. februar 2021 kl 18.00 – 20.00 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. 

Administrasjonen: Rolf Arne Tønseth, Ylva Edvardsen. 

 

Til stede:  

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. 

Administrasjonen: Rolf Arne Tønseth, Ylva Edvardsen. 

 

Saksliste: 

Sak 09/2021: Godkjenning av  

- innkalling og saksliste 

- saker til eventuelt 

Sak 10/2021: Status årsmøte 2021 

Sak 11/2021: Nye jakttider – første innspillsrunde 

Sak 12/2021: Orienteringssaker 

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

• Forslag på styremøte 8. mars kl 18.00 på teams 

• Årsmøter i foreningene 

• FI hagle nord 

Sak 13/2021: Eventuelt 

 Grane JSK, tillegg til sak 05/2021 

Referat 

Sak 09/2021: Godkjenning av  

- innkalling og saksliste - godkjent 

 

Sak 10/2021: Status årsmøte 2021 

Gjennomgang og godkjenning av årsmøtepapirene. Det er styret som er ansvarlig for det som 

står i årsmeldingen. 

Gjennomgang av nye/reviderte tall i budsjett 2021 – Steinar og Rolf Arne går igjennom 

budsjettet en gang til, og sender det ut til styremedlemmene for innspill 

Regnskap 2020 er godkjent av styret og overleveres revisor. 

Status delegater – husk å melde deg på til årsmøtet 

Siste frist for å legge ut årsmøtepapirene på hjemmesiden er 17. februar 2021. 

 



Forslag til Sak 5 på årsmøte:  

Bruk av egenkapital 

Det ble et stort overskudd i 2020 da midler til aktiviteter ble videreført til 2021 på grunn av 

pandemien. Det medfører at det blir søkt om mindre midler i 2021. Da inntektssiden blir 

mindre er det vanskelig å få budsjettet i balanse. 

NJFF blir 150 år i 2021 og det forventes økt aktivitet i jubileumsåret. Ny logo medfører at 

profileringsutstyr og klær til styret, fylkesinstruktører og ansatte må skiftes ut. 

Derfor foreslår styret å bruke kr 150 000 av egenkapitalen til økte aktiviteter i jubileumsåret, 

profileringsutstyr og til å få budsjettet i balanse. 

 

Sak 11/2021: Nye jakttider – første innspillsrunde 

Forslag til innspill fra jaktutvalget: 

Jakttid på mår: Der støtter vi NJFF i at jakttiden godt kunne vært forlenget frem slik at det 

kan fange/jaktes når det bedrives småvilt og storviltjakt. Mange jegere er ferdig med sin 

jaktsesong når mårfangsten starter og for å få i gang fangsten av småpredatorer er det bra å få 

den flyttet frem. Ulempen er at skinnet ikke er fullpelset. 

 

Jakttid på stokkand: Stokkand på vinteren er samlet i flokker, ofte i urbane strøk i havner og 

isfrie områder nært bebyggelse og en forlenget jakt vil lett bli oppfattet negativt av publikum. 

 

Jakttid på hjort og rådyr: NJFF Nordland ønsker en differensiert jakttid på rådyr og hjort. Det 

vil si at det kan forsvares i kystnære områder hvor det normalt er lite snø, mens det ikke kan 

forsvares i innlandet hvor det normalt er over en meter snø i januar. Det vil nærmest være 

dyremishandling satt i system.  

Hvis jakttidsrammen blir forlenget må det være opp til hver kommune å avgjøre jakttiden. 

 

Vinterjakt på tiur og orrhane: Dette går vi imot, kort og godt fordi bestanden er for lav her i 

Nordland. 

 

Lisensfelling av oter: NJFF Nordland støtter ikke forslaget om lisensfelling av oter. Uttak av 

oter bør i størst mulig grad må basere seg på søknad om skadefelling og at det må være en 

lavterskel for å få tillatelse. Vi kan heller ikke finne noen nyere bestandsoversikt som kan gå 

inn for en lisensfelling. Det er i dag få som søker om skadefelling av oter. 

 

Jakttid på grågås: 

NJFF Nordland ønsker at jakt på grågås skal starte tidligere over hele fylket. Vi registrerer at 

hekkefugl forlater hekkeområdet før jakten starter, og at trekket sørover er mye tidligere enn 

for bare noen år siden. Jakttiden bør starte en uke tidligere i Nordland. 

 

Havørn: 

NJFF Nordland ber NJFF å vurdere om det kan startes kvotejakt på havørn,  

Gjennom vår undersøkelse i forbindelse med skader som oter gjør, så kommer det frem at 

havørn er en direkte trussel mot det biologiske mangfoldet på kysten, Arter som ærfugl, andre 

andefugler og måkearter er i sterk tilbakegang grunnet stor predasjon av havørn. 



Vedtak: 

Fylkessekretær lager forslag til innspill som sendes styret for godkjenning før det sendes 

NJFF. 

 

Sak 12/2021: Orienteringssaker 

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

Saken er oversendt NJFF sentralt, men svar er ennå ikke mottatt.  

• Neste styremøte avholdes 8. mars kl 18.00 på teams (det siste før årsmøtet); 

årsmøtesaker, hvordan gjennomfører vi årsmøtet praktisk. NJFF kan være representert 

på NJFF Nordland årsmøte. Bestemmes på møte 8. mars. 

• Årsmøter i foreningene – Fylkessekretær gjennomgikk hvilke foreninger som har 

meldt inn tidspunkt for sine årsmøter. En representant fra NJFF Nordland kan stille 

på lokallag sine årsmøter (se til at gjennomføring er i henhold til vedtekter). Fordeles 

mellom styremedlemmer.  

• FI hagle nord – Stig Zachariassen har takket ja til å være fylkesinstruktør. 

 

Sak 13/2021: Eventuelt 

a) Tillegg til sak 05/2021: Søknad om etablering av Grane jaktskytterklubb og 

tilslutning til NJFF 

Styret behandlet søknaden om etablering av Grane jaktskytterklubb i sak 05/2021 på møte 25. 

januar 2021 med følgende vedtak: 

«NJFF Nordland støtter ikke forslaget om å etablere Grane Jaktskytterklubb. 

Begrunnelse: 

Grane er en liten kommune hvor Grane JFF er etablert. 

Grane JFF er åpne for å kunne etablere ei undergruppe i Grane JFF til dette formålet. 

Grane JFF har en del prosjekter på gang, derav ny leirduebane. Foreningen har økt 

engasjement blant sine medlemmer og jobber for å øke jaktbaserte aktiviteter. Grane JFF 

ønsker derfor at Grane JSK starter som en undergruppe i Grane JFF. 

Grane JFF ønsker ikke at medlemmer skal måtte betale to kontingenter for å kunne delta med 

medlemsfordeler på ulike aktiviteter i kommunen.» 

Søknaden om etablering av Grane JSK er nå sendt NJFF som har videresendt søknaden til 

NJFF Nordland for uttalelse. NJFF Nordland har allerede behandlet saken, men i søknaden 

som er sendt NJFF er det vedlagt forslag til samarbeidsavtale mellom Grane skytterlag og 

Grane JSK angående bruk av elgbanen. 

I avtalen går det frem at alt overskuddet i forbindelse med arrangementer i regi av Grane JSK 

skal gå uavkortet til Grane skytterlag, samt at en forhåndsbestemt treningsavgift på aktiviteter 

i regi av Grane JSK også skal gå til Grane skytterlag. 

Hvis inntektene på all aktivitet på elgbanen skal gå til Grane skytterlag, så ser det ut for at den 

eneste inntektskilden til Grane JSK blir medlemskontingenten. Det finnes ingen oversikt over 

forventet antall medlemmer i Grane JSK, men det er et forholdsvis lite miljø på riflesiden i 

Grane kommune med ca 1400 innbyggere. I underkant av 10 % av innbyggerne er 

medlemmer i Grane JFF, som pr 31.12.2020 hadde 131 medlemmer.  

 



Konklusjon: 

Ut fra potensiell medlemsmasse og inntektsmulighetene for Grane JSK, mener NJFF 

Nordland totalt sett at det blir et for spinkelt økonomisk grunnlag til å drifte en ny forening 

på. I tillegg til begrunnelsen gitt i vedtaket 25. januar 2021 referert ovenfor, støtter ikke NJFF 

Nordland forslaget om å etablere Grane Jaktskytterklubb 

 

b) Delegater til Landsmøte i november 2021 – Nordland har 10 delegater. Styret skal være 

representert. Meld fra til Fylkessekretær om du ønsker å representere NJFF Nordland på 

dette Landsmøte  

c) Landsmøtesak: Organisasjonsutvalgets innstilling; NJFF Nordland bør behandle denne 

saken, og sende ut mail med link til delegatene som reiser. Hva skal vi mene? 

d) NJFF 150 år 10. februar – hvordan markere dette i Nordland i et korona-år? Månedlig 

fotokonkurranse på Instagram og Facebook. En vinner per mnd. Premiering – hva finnes 

av nips og sånn fra sentralt? Ylva følger opp dette 

 

 

 

2021-02-15 

Tove Bergkvist 

(Referent) 


