
Referat fra styremøte nr. 6/2020.   

Mandag 20. april 2020 kl 18.00 – 20.10 på Teams 

 

Innkalte: 

Leder Steinar Høgaas, nestleder Gøran Dreyer, sekretær Elise Larsen, 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, 

Administrasjonen: Rolf Arne Tønseth, Ylva Edvardsen. 

 

Til stede:  

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, 

Administrasjonen: Rolf Arne Tønseth, Ylva Edvardsen. 

 

Forfall: Leder skytterutvalget John Åge Hansen,  

 

Saksliste: 

Sak 19/2020: Godkjenning av  

- innkalling og saksliste 

 -godkjent  

- referat fra styremøte nr 4/2020, 26. mars 2020 

-godkjent 

- referat fra styremøte nr 5/2020, 30. mars 2020 

-godkjent 

- saker til eventuelt 

• Avslutning av predatorjaktkonkurransen 

• Orientering fra Knut om samtale med fylkesmannen på forslag om fiske i sjø 

• Etablering for teams for lokalforeningene i Nordland.  

• Trening på skytebanene til NJFF lokalforeninger 

 

 

Sak 20/2020: Forslag til avtale for deltakere på hagleinstruktørkurs del II 

Etter avtale med Anders Storm Nilsestuen på JFS er kurset utsatt inntil videre, senest i løpet 

av første halvår i 2021. 

Fordelingen av deltakere på kurset ble gjort i styremøte 4 – 2020, og at deltakerne på kurset 

aktivt skal delta på instruksjon og opplæring av nye skyttere i deres lokalforening. Dette skal 

bekreftes med en avtale med lokalforeningen, og FS ble bedt om å lage forslag til avtale 

mellom deltakere og forening. 

Selv om kurset er utsatt, er det en fordel å ha unnagjort de formelle tingene. 

 

Vedtak: 

1. Styret godkjenner den foreslåtte avtalen, som skal vare i 5 år.  



2. Fylkessekretær orienterer foreningene om utsettelsen, fordeling av deltakere og avtale. 

 

Sak 21/2020: Økonomi 

Orientering økonomi per 31.mars 2020 ved Rolf Arne. 

Vedtak: 

Styret tar regnskapsgjennomgangen til orientering. 

 

Sak 22/2020: Orienteringssaker 

• Storviltprøven 

o NJFF sentralt og Miljødirektoratet skal avholde møte denne uken ang 

storviltprøven, for å finne en alternativ løsning for gjennomføring. 

 

• Jegerprøven 

o NJFF sentralt og Miljødirektoratet skal avholde møte ang hvordan igangsatte kurs 

skal kunne gjennomføres og avsluttes. Avklaring ventes i løpet av maks 2 uker. 

 

• Årsmøte i NJFF Nordland per e-post  

o Ekstraordinært årsmøte gjennomføres pr epost med frist 5.mai 2020 kl 12.00.  

 

• Høring ettersøksrapporten ad-hoc utvalg ettersøk 

o Høringen ettersøksrapport er videresendt til leder hundeutvalget og våre tre 

fylkesinstruktører. Leder hundeutvalget er bedt om å koordinere innspillene til 

styret. 

 

• Jakt- og fiskeskoler 

o Så fremt årsmøtet vedtar styrets forslag til budsjett for 2020, så kan det til sammen 

søkes om opptil 62 000,- kr i midler til oppstart av jakt og fiskeskoler med bidrag 

fra NJFF Nodland, NJFF og Studieforbundet Natur og Miljø. 

o Nettsiden er oppdatert med informasjon, og det foreslås at det sendes ut mail med 

link til nettsiden til lokalforeningene, for å opplyse mer om jakt og fiskeskolen.  

 

• Aktivitetsplan 

o Styremøtet 11 mai vil bli over teams.  

 

• Villmarkscampen 

o Påmelding vil bli lagt ut med forbehold.  

 

Sak 23/2020: Eventuelt 

Avslutning av predatorjaktkonkurransen: 

Predatorkonkurransen ble avsluttet den 15.april. 

Jaktutvalget bes ordne poengfordelingen, kontrollering og trekking så fort som mulig. For å 

kunne få resultatlisten med i neste medlemsblad, som må det sendes inn senest 4.mai.  

Det må også legges ut på hjemmesiden at konkurransen er avsluttet.  



Orientering fra Knut om samtale med fylkesmannen på forslag om fiske i sjø: 

Leder av fiskeutvalget orienterte fylkesstyret om fylkesmannens høringsinnspill til 

Miljødirektoratet, med sine betenkninger. 

Leder av fiskeutvalget skal ta ny kontakt med fylkesmannen og presiserer ønske om å 

opprettholde adgangen for fiske med stang fra land slik som den er i dag for allmennheten.  

 

Bestilling og bruk av teams: 

Fylkesstyret ønsker å tilby lokalforeningene å benytte seg av teams sin Nonprofit premium, 

etter som at dette kan være en arena hvor det kan ses hensiktsmessig at også fylkessekretæren 

og leder kan møte lokalforeningene, samt at foreningene kan utføre digitale møter. Spesielt i 

den tiden vi er inne i nå rundt covid-19.  

Det vil bli sett på hvilke muligheter som er og hva som må til for å få dette til.  

 

Trening på skytebanene til NJFF lokalforeninger: 

Fylkesstyret erfarer at reglene rundt forbud om organisert trening i forbindelse med 

koronautbruddet ikke blir fulgt av enkelte lokalforeninger/medlemmer. Det annonseres 

eksempelvis på leirdue.net om treninger som organiseres. 

Fylkesstyret er kjent med at det er utarbeidet koronavettregler for NSFs klubber og 

medlemmer i tillegg til de generelle koronavettreglene til NIF. 

Fylkesstyret ber fylkessekretær gjøre en henvendelse til NJFF sentralt og be om retningslinjer 

på lik linje med det som er vedtatt av NIF og NSF. Disse bør gjøres kjent for alle fylkeslag og 

lokalforeninger i NJFF. 

 

Referat 

 

Elise Larsen 


