
Referat styremøte nr. 2/2020. 

10. februar 2020 kl 19.00 – 21.00 på Skype 

 

Tilstede: 

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 fiskeutvalget Knut E. Olsen, Rolf Arne Tønseth, 

Ylva Edvardsen. 

Forfall: leder skytterutvalget John Åge Hansen 

 

Saksliste: 

Sak 07/2020: Godkjenning av  

- innkalling og saksliste 

• Godkjent 

- referat fra styremøte nr 1/2020, 20. januar 2020 

• Godkjent 

- saker til eventuelt 

• Ny forening? 

• Deltagelse på årsmøtet til Vefsn JFF 

 

Sak 08/2020: Status årsmøte 2020 

Styret i NJFF Nordland har gått gjennom årsmøtepapirene for 2020 som var komment inn pr. 

10.02.20 og sett etter eventuelle feil/endringer som burde forandres.  

• Årsmøtepapirene er godkjent av styret. 

 

Sak 09/2020: Tema på årsmøte 2020 

Temadagen avholdes lørdag 14. mars 2020 kl 11.00 – 18.00. På Radisson Blu i Bodø.  

Fra tidligere er det bestemt at temadagen skal handle om storviltjakt og rekruttering. Da det gjelder 

storviltjakt er det litt usikkert med tanke på forelesere, det kommer opp flere aktuelle navn som kan 

forespørres. Ellers ønsker styret at fagdagen skal ha noe form for aktivitet/oppgaver for deltagerne. 

 

 



Sak 10/2020: Orienteringssaker 

• Møte om viltpåkjørsler 

o 28.01.20 deltok Steinar og Rolf Arne på et møte sammen med Nordland 

fylkeskommune, Fylkesmannen, Mattilsynet og Statskog angående viltpåkjørsel i 

Nordland. Styret i NJFF Nordland mener dette er noe som også må tas opp på 

høyeste politiske nivå i Nordland fylke.  

• Møte med Fylkesmannen i Nordland 

o 28.01.20 var ledelsen i NJFF Nordland på møte med fylkesmannen i Nordland 

angående hvordan behovet for regler og regulering av fiske etter laks og ørret i 

sjøen er. Styret i NJFF Nordland er enig i at det bør være et regulert fiske i sjøen 

også, og håper at denne saken tas videre.  

• Møte om takseringssamarbeid i Hamarøy 

o I møtet 3. februar om takseringssamarbeid Hamarøy, ble det avklart at det skal 

inngås et samarbeid mellom private grunneiere/grunneierlag og Statskog. Det er av 

stor interesse for Statskog å få takseringsresultater for Nord-Salten. 

 

Sak 11/2020: Eventuelt 

• Ny Forening i NJFF Nordland 

o Det er kommet inn ønske fra Ofoten og Sør-Troms JFF om at de legges under 

NJFF Nordland i stedet for NJFF Troms, da de ligger i Evenes kommune.  

Henvendelsen tas opp med NJFF Troms etter at NJFF Nordland har mottatt 

vedtak fra årsmøte i Ofoten og Sør-Troms JFF. For at dette skal kunne 

gjennomføres må NJFF Troms og NJFF Nordland sende hver sine vedtak til 

Forbundsstyret av NJFF. 

• Årsmøte Vefsn JFF 10.mars.2020 

o Rolf Almås deltar på møtet og representer fylkeslaget under årsmøtet til Vefsn 

NJFF 

• Informasjon angående situasjonen i Øksnes JFF 

o Styret har blitt informert om hvordan situasjonen i Øksnes JFF er pr.dd.  

 

 

Elise Larsen 

Referent 


