Referat fra styremøte nr. 8/2020.
Mandag 22. juni 2020 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, leder
fiskeutvalget Knut E. Olsen, 1. varamedlem Elise Larsen og 2. varamedlem Stig Schjølberg.
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, leder
fiskeutvalget Knut E. Olsen.
Administrasjonen: Rolf Arne Tønseth, Ylva Edvardsen.
Referent: Tove Bergkvist

Saksliste:
Sak 31/2020: Godkjenning av
- innkalling og saksliste
- referat fra styremøte nr 7/2020, 11. mai 2020
- saker til eventuelt: Politiattest til alle som har aktiviteter om involverer barn og unge.
Sak 32/2020: Status økonomi
Sak 33/2020: Orientering fra utvalgene
Sak 34/2020: Fylkesmesterskap jegertrap
Sak 35/2020: Forslag om utvidet båndtvang i Hattfjelldal kommune
Sak 36/2020: Orienteringssaker
• Jakt og Fiske gis ut på nedbrytbar «plast» - økte distribusjonskostnader
• Medvirkningsmøte i forbindelse med revidering av den regionale klima- og
miljøplanen i Nordland
• Innspill til temadag om jakt på Nordland nasjonalparksenter
• Leder, nestleder og 1 styremedlem har trukket seg i Øksnes JFF
• Trekning predatorjaktkonkurransen. Evaluering av konkurransen på neste møte.
Sak 37/2020: Eventuelt
Sak 38/2020: Bekymringsmelding på styremedlemmer i NJFF Nordland
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Sak 31/2020: Godkjenning av
- innkalling og saksliste
- godkjent
- referat fra styremøte nr 7/2020, 11. mai 2020
- godkjent
- saker til eventuelt
- ingen saker til eventuelt
Sak 32/2020: Status økonomi
Status gjennomgang økonomi per 31.mai 2020 ved Rolf Arne. Det er god likviditet i
foreningen. Lite penger er brukt grunnet Covid-19 restriksjoner. Håper situasjonen
normaliserer deg, og at fellesmøte 19. oktober kan være fysisk i Bodø.
Sak 33/2020: Orientering fra utvalgene
Fylkessekretær hatt teamsmøter med alle utvalgene. Kort statusrapport fra utvalgene.
Jaktutvalget ved Rolf Almås: Det må utarbeides nye regler for predatorkonkunnansen som ble
gjennomført i 2019, fordi det var altfor arbeidskrevende å følge opp (for Ylva).
Skytterutvalget ved Jim Pedersen: Godt å få informasjon fra fylkessekretær, det er mange nye
medlemmer i styret, så vi har behov for innsikt i det som hører med ulike verv.
Fiskeutvalget ved Knut Olsen: Etter peptalken med Rolf Arne ble nestleder (John Davy
Oddekalv) og sekretær (Julie Karlsen) rekruttert til utvalget.
Villaksens dag skal arrangeres i Narvik rundt 15. august (familiearrangement).
Villaksens dag arrangeres i Saltdalselva – skal kanskje gjennomføres sammen med Damenes
dag. Saltdal JFF hadde møte 23. juni og har satt ned en arbeidsgruppe, Fiskeutvalget er
involvert.
Kvinneutvalget ved Monica Tveitdal: Har hatt møte med Rolf Arne. Rekruttert Elise Larsen
til utvalget slik at de nå er 3 stk. skal ha møte etter ferien.
Hundeutvalget ved Norvald Ruderaas: Bruker teams til møter. Alle fylkesinstruktører for
hund er nå med i hundeutvalget. Ønsker å prøve ut oppdateringskurs aversjon på teams. Når
møtene foregår via teams er det mulig å invitere andre utenfor Nordland med.
Ungdomsutvalget ved Ivan Kleven: Stor aktivitet! Utvalget har de tre medlemmene som skal
være. Trenger å møtes for å snakke sammen som utvalg – møte er planlagt.
Sak 34/2020: Fylkesmesterskap jegertrap
Det er kommet inn to søkere til Fylkesmesterskap i Jegertrapp: Andøya JFF og Fauske og
Sørfold JFF.
Andøya JFF: Har ikke overbygget standplass, dermed værutsatt. Ligger i utkanten av fylket
Fauske og Sørfold JFF: Ny bane med overbygg. Sentralt plassert i fylket.
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Vedtak:
NJFF-Nordland takker ja til at Fauske og Sørfold JFF får arrangere Jegertrapp 2020. De
har et anlegg av meget bra kvalitet som ligger midt i fylket.
Arrangementskomitéen får selv avgjøre om det blir kafédrift (ut fra gjeldende smittevern).
Sak 35/2020: Forslag om utvidet båndtvang i Hattfjelldal kommune
Det er foreslått utvidet båndtvang i Hattfjelldal kommune til 10. oktober. Høringsfristen er 7.
august 2020.
For NJFF-Nordland ser det ut som at vedtaket skal gjøres på generelt grunnlag, og at det ikke
foreligger dokumentasjon på tap av lam/sau. Grunnlaget for utvidet båndtvang synes ikke å
være til stede.
Vedtak
NJFF Nordland går imot forslaget om utvidet båndtvang. Rolf Arne, leder for hundeutvalg og
leder for jaktutvalg formulerer sammen forslag til høringssvar.
Sak 36/2020: Orienteringssaker
• Jakt og Fiske gis ut på nedbrytbar «plast» - økte distribusjonskostnader på 35 %
• Medvirkningsmøte i forbindelse med revidering av den regionale klima- og
miljøplanen i Nordland – ingen innspill
• Innspill til temadag om jakt på Nordland nasjonalparksenter 29. august. Innspill fra
styret på tema: Hvordan bruker vi ulike jakthunder? Inkludert søk etter påkjørt eller
skadeskutt vilt. 20-25 min innlegg.. Hundeutvalget ser på dette, og setter tema.
• Leder, nestleder og 1 styremedlem har trukket seg i Øksnes JFF
Styret tar dette til orientering
• Trekning predatorjaktkonkurransen.
Følgende ble premierte:
Premie
Yidiz hagle med justerbart skjefte og 5
choker cal 12/76
Valg mellom Hausken 224 kaliber 30
lyddemper eller
Leupold RX1000 avstandsmåler

Vinner
Petter Selnes, Alstahaug JFF

Sponsor
Interjakt Sortland

Kjartan Antonsen, Alstahaug JFF

Rana Sport & Landbruk AS

Colemon sovepose Fision 100, Nordic
Outdoor
Titanium kaffekjele 1,6 liter

Alvar Hansen, Vassbygda JFF

Alstahaug JFF

Jan Morten Markussen, Hattfjelldal JFL

Joh. Løvold AS

Quickshooter Hunting Våpenreim
UMAS Stormkjøkken i 9 deler
Årskort fiske Salten
Årskort småviltjakt Salten
Årskort småviltjakt Troms
Årskort fiske Helgeland

Andreas Tveråli, Brønnøy JFF
Jan Hatløy, Hadsel JFF
Bjørn Egil Kvæl, Beiarn JFF
Rune Hauberg, Fauske og Sørfold JFF
Stig Zakariassen, Narvik og omegn JFF
Espen Andreassen, Dønna JFF

Joh. Løvold AS
Nava Sport Mosjøen
Statskog Salten
Statskog Salten
Statskog Troms
Statskog Helgeland
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Årskort småviltjakt Helgeland

Stian Tjølmen, Hattfjelldal JFL

Statskog Helgeland

Trekningen ble gjort ved hjelp av random.org. Legges ut på NJFF Nordland sin
nettside når vinneren av haglen har mottatt den og blitt fotografert.
Neste år er målet å finne en form som fenger de unge. Evaluering av konkurransen på
neste møte.
Sak 37/2020: Eventuelt
• Politiattest til alle som har aktiviteter som involverer barn og unge. Det er et krav fra
norske myndigheter om at alle som er involvert i aktiviteter som involverer barn og
unge skal ha gyldig politiattest.
Vedtak: Informasjon om dette sendes per mail til alle lokale foreninger. Påminnelse
skal gå ut årlig. Ansvar Rolf Arne.

Sak 38/2020: Bekymringsmelding på styremedlemmer i NJFF - Nordland
Det er kommet inn 5 likelydende bekymringsmeldinger fra personer i Øksnes JFF og Andøy
JFF på to styremedlemmer i NJFF Nordland. De to meldte seg inhabile da saken ble
behandlet.
Vedtak
Svar på bekymringsmelding
Vi viser til din bekymringsmelding mottatt 17. og 18. juni 2020.
Styret i NJFF Nordland behandlet bekymringsmeldigene på møte 22.06.2020, og gjorde
følgende vedtak:
Vi har mottatt likelydende bekymringsmeldinger fra 5 personer i Øksnes JFF og Andøy JFF
rettet mot aktiviteten som de bekymringsmeldingen er rettet mot har deltatt i på Facebook
om avlyste stevner og åpningstider på leirduebanen til Øksnes JFF. Alle fem får derfor
likelydende svar.
NJFF Nordland beklager at Facebook blir brukt som diskusjonssted. Vi var ikke kjent med hva
de involverte har skrevet før vi mottok bekymringsmeldingen. Vi ser at dette er uheldig med
hensyn til den uroen som har vært i Øksnes JFF.
Kommentarene har de involverte skrevet som privatpersoner. Da de innehar verv i NJFF
Nordland ser vi at kommentarene kan bli tillagt meninger til NJFF Nordland. Det medfører
ikke riktighet, og vi har oppfordret de involverte om å avstå helt fra videre kommentarer på
Facebook knyttet til uroen i Øksnes JFF.
Med fylkesstyrets vedtak har NJFF Nordland avsluttet saken.
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Tove Pedersen Bergkvist
(referent)
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