Referat fra styremøte nr. 7/2020.
Mandag 11. mai 2020 kl 18.00 – 20.30 på Teams
Innkalte:
Leder Steinar Høgaas, nestleder Gøran Dreyer, sekretær Tove Bergkvist, leder jaktutvalget
Rolf Almås, leder skytterutvalget John Åge Hansen, 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 kvinneutvalget Monica Tveitdal Mathisen, leder ungdomsutvalget Ivan
Kleven, leder hundeutvalget Norvald Ruderaas, leder fiskeutvalget Knut E. Olsen og 1.
varamedlem Elise Larsen.
Administrasjonen: Rolf Arne Tønseth, Ylva Edvardsen.
Forfall:
Leder skytterutvalget John Åge Hansen, 2. varamedlem Stig Schjølberg.
Saksliste:
Sak 24/2020: Godkjenning av innkalling og saksliste og referat fra styremøte nr 6/2020,
20.april 2020
Sak 25/2020: Skytestevner i Øsknes JFF
Sak 26/2020: Arbeidsform i styret og utvalgene
Sak 27/2020: Endring av Ramsund og Omegns JFF fylkeslagstilknytning
Sak 28/2020: Høringsuttalelse til Ettersøksrapporten til ad-hoc utvalg ettersøk
Sak 29/2020: Oppstart av verneplanarbeid for frivillig vern av skog i Rana og Hemnes
kommuner
Sak 30/2020: Orienteringssaker
Sak 31/2020: Eventuelt:
a) Leder i skytterutvalget, John Åge Hansen har trukket seg fra vervet
b) Medlem av kvinneutvalget Kjersti Øvergård trekker seg
Referat
Sak 24/2020: Godkjenning av
- innkalling og saksliste
- godkjent
- referat fra styremøte nr 6/2020, 20.april 2020
-godkjent
Sak 25/2020 Skytestevner i Øsknes JFF
Baneutvalget i Øksnes JFF har avlyst alle banekonkurranser i skyting, unntatt Øksnestreffen
12. september og Klubbmesterskapet 13. september. Det foreligger ingen dokumentasjon på
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at styret i foreningen har gjort formelt vedtak i saken. Ett av stevnene som rammes er
Fylkesmesterskapet (som ikke kan avlyses uten et styrevedtak).
Gøran Dreyer meldte seg inhabil i saken.
Vedtak:
NJFF Nordland ber om at Øksnes JFF gjør om på vedtaket om å avlyse alle
banekonkurranser i skyting.
Fylkessekretæren utformer forslag til brev som skal sendes til Øksnes JFF.
Sak 26/2020 Arbeidsform i styret og utvalgene
• Ekstraordinært årsmøte per e-post er gjennomført. Protokoll fra årsmøtet er underskrevet
og sendt på mail
Presentasjon av styremedlemmer - gjennomført
• Retningslinjer for utvalgene.
Utvalgene bes se gjennom retningslinjene om noe bør endres.
Skytterutvalget har per i dag 3 medlemmer (leder og nestleder mangler)
Fiskeutvalget mangler nestleder.
Kvinneutvalget er bare to medlemmer igjen.
Sammensetningen av hundeutvalget samsvarer ikke med retningslinjene.
Vedtak:
Fylkessekretæren skal gjennomføre møter med alle 6 utvalgene via Teams. Temaer
er struktur og arbeidsfordeling. Utvalgene må konstituere seg. De oppfordres også til
å rekruttere medlemmer selv slik at det samsvarer med retningslinjene. Dersom
utvalgene ønsker endringer i retningslinjene som gjelder eget utvalg, bes de om å
skrive det i retningslinjen, stryke over det som ikke passer, og sende det til
fylkessekretæren
• Arbeidsprogram 2020 – gjennomgått og til orientering
• Aktivitetsplan 2020 – Hovedprogram. - Gjennomgått, vektlegger at de ulike utvalgene har
ansvar for sine områder.
• Vedtekter – til orientering og gjennomlesing
Gjennomføring av styremøter i 2020 vi foreløpig gjennomføres via Teams.
- Neste møte er 22. juni, deretter 24. august.
- Når første fysiske møte kan gjennomføres er usikkert, men håper at det årlige møte
i oktober, hvor aktivitetsplan for 2021 legges, kan være fysisk.
- Aktivitetskalender finnes på hjemmesiden.
Sak 27/2020: Endring av Ramsund og Omegns JFF fylkeslagstilknytning
Henvendelsen er kommet fra Ramsund og Omegn JFF. Skånland kommune (Troms) og
Tjeldsund kommune (Nordland) er slått sammen fra 01.01.2020, og er blitt til Tjeldsund
kommune. Den nye kommunen er en del av nye Troms og Finnmark fylke.
Ramsund og Omegn JFF ligger i tidligere Tjeldsund kommune.
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Vedtak:
Ramsund og Omegns JFF overføres fra NJFF Nordland til NJFF Troms fra 01.01.2021.
Sak 28/2020: Høringsuttalelse til Ettersøksrapporten til ad-hoc utvalg ettersøk
Forslag til høringsuttalelse:
Høringsuttalelse til Ettersøksrapporten til ad-hoc utvalg ettersøk
Hundeutvalget vil på generell basis støtte rapportens hovedlinjer. Det er viktig å skille
mellom de jaktlige ettersøk og offentlig ettersøk, og det er viktig å rydde opp i
avtaleforholdene mellom det offentlige (kommunene) og de som driver ettersøk. En
oppstramming på dette området vil kunne være med å sikre et bedre fungerende offentlig
ettersøk. Og en veileder til jegerne om hvordan ettersøk bedrives vil sikre en bedre samstemt
praksis og bygge opp under en bedre holdning til human jakt og ettersøk.
Imidlertid vil en kommentere forholdet rundt kompetansen til de i kommunen som skal
friskmelde et innmeldt påskutt dyr som jeger ikke finner. Det stilles ingen krav i dag til den/de
i kommunen som har dette ansvaret. Rapporten peker på at reglene bør endres slik at
kommuneansatte som ikke har den riktige formelle kompetansen skal kunne ta kurset Ettersøk
videregående. Dette er ikke godt nok, det må stilles kompetansekrav til den i kommunen som
skal kommunisere med jeger, slik at det blir tatt en faglig riktig avgjørelse på om ettersøket
skal fortsette eller om dyret skal friskmeldes.
Utvalget vil spille inn igjen dette med regodkjenning av ekvipasje, minimum for de som skal
gjøre en jobb for det offentlige. Disse skal være de beste av de beste ekvipasjene, da trenges
det trening.
Når det gjelder kurset Ettersøk videregående, må NJFF være pådriver for at dette skal være et
to dagers kurs hvor også teoridelen, del en, inngår. NJFF bør oppdatere kursmateriell hva
gjelder praktiske oppgaver og eventuelt lage en erfaringsdatabase for bruk av de andre
kursinstruktørene, vi må bli bedre i å dele erfaringer.
Vedtak:
Styret i NJFF Nordland slutter seg til høringsuttalelsen.
Sak 29/2020: Oppstart av verneplanarbeid for frivillig vern av skog i Rana og Hemnes
kommuner
Fra Fylkesmannen i Nordland har vi mottatt melding om oppstart av verneplanarbeid for
frivillig vern av skog i Rana og Hemnes.
Frist for å komme med kommentarer til oppstartmeldingen er 1. juni 2020. Møtet har ingen
innvendinger til oppstartmeldinga, da områdene som blir berørt fremdeles kan brukes til
friluftsliv, jakt, bær- og sopp-plukking.
Når verneforslaget og verneforskriften kommer på høring, vil den bli oversendt FNF
Nordland for eventuelle innspill.
Vedtak:
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NJFF Nordland har ingen innvendinger til melding om oppstart av verneplan for
frivillig vern av skog i Rana og Hemnes.
NJFF Nordland er tilfreds med å være på listen over høringsorganer. Derimot undrer vi
oss over at Rana JFF og Korgen og Hemnes JFF ikke er på denne listen.
Sak 30/2020: Orienteringssaker
• Storviltprøven – se link for oppdatert informasjon
• Jegerprøven og skyting – se link – for oppdaterte råd.
• Aktiviteter i regi av NJFF Nordland – kan starte opp igjen. Generelle smittevernregler
gjelder. Endringer si regelverket rundt korona skjer fort, vi må følge med på forbundets
sider
• Villmarkscampen i Beiarn skal arrangeres. Tilpasninger skal gjøre ut fra gjeldende
smittevernregler. Trenger et møte snarest for å planlegge. Kommuneoverlegen i Beiarn
inviteres med.
• Hundeloven § 7 - omhandler særskilte forhold rundt rein og reindrift. Fylkesmannen har
beslutningsmyndighet. Fylkesmannen får henvendelser fra reindriftsnæringa når
forholdene for reinen er slik at ekstraordinær båndtvang innføres. NJFF Nordland
forholder seg til fylkesmannens vedtak.
• Bestilling og bruk av teams for lokalforeninger – viser seg å være litt mer komplisert enn
først antatt, NJFF Nordland lar saken bero.
• Innspill til regulering av fiske etter anadrom laksefisk fra 2021– fylkesmannen i Nordland
hadde sendt sine innspill til Miljødirektoratet, men ettersendte også innspillet fra NJFF
Nordland. Fylkessekretæren legger ved brevet når referatet sendes ut.
Sak 31/2020: Eventuelt
a) Leder i skytterutvalget, John Åge Hansen har trukket seg fra vervet
Vedtak:
NJFF Nordland tar dette til etterretning, og takker for arbeidet som er gjort.
b) Medlem av kvinneutvalget Kjersti Øvergård trekker seg
Vedtak:
NJFF Nordland tar dette til etterretning, og takker for arbeidet som er gjort.
2020-05-13
Tove Pedersen Bergkvist
(referent)
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