
Referat til styremøte nr. 1/2020. 

20. januar 2020 kl 19.00 – 21.20 på Skype 

 

Til stede: 

Leder Steinar Høgaas, nestleder Gøran Dreyer, leder jaktutvalget Rolf Almås, leder 

kvinneutvalget Monica Tveitdal Mathisen, leder ungdomsutvalget Ivan Kleven,  

Administrasjonen: Rolf Arne Tønseth, Ylva Edvardsen. 

 

Forfall: Elise Larsen, John Åge Hansen, Norvald Ruderaas, Knut E. Olsen 

 

Saksliste: 

Sak 01/2020: Godkjenning av  

- innkalling og saksliste - Godkjent 

- referat fra styremøte nr 9/2019, 9. desember 2019 - Godkjent 

- saker til eventuelt 

• Øksnes JFF 

• Skypemøte for kvinnekontakter 

• Viltkonferansen 

 

Sak 02/2020: Økonomi 

Gjennomgang av foreløpig regnskap 2019 og forslag til budsjett 2020 av Rolf Arne Tønseth. 

Vedtak:  

Styret tar regnskap og foreløpig forslag til budsjett til orientering. 

 

Sak 03/2020: Tema på årsmøte 2020 

Temadagen blir på Radisson Blu lørdag 14. mars 2020 kl 11.00 – 17.00. 

Vedtak:  

• Storviltjakt med fokus på jaktleders rolle, ettersøk og introjakt. 

• Rekruttering av ungdom. 3 - 4 foreninger får fortelle om sine familiearrangement med 

fokus på rekruttering. 20 minutter til hver. Planlegging av arrangement og presentere 

det med mulighet for mangfoldiggjøring til andre lokalforeninger. 

 

Sak 04/2020: Forslag på kandidat til NJFF innsatsmedalje 

 

Vedtak:  

Styret støtter det innsendte forslaget. 

 

Sak 05/2020: Orienteringssaker 

• Ferie FS. FS tar ferie i uke 8. OK. 

• Ingen saker er fremmet av foreningene til årsmøtet. OK. 

• Medlemssituasjonen. Nedgang på 303 medlemmer i 2019. Vi lurer på om vi skal endre 

strukturen på de regionale møtene og heller møte utvalgte lokalforeninger. Oppfordre til å 

knytte kontakt med skolene. FV og Ivan syr sammen et innlegg til Årsmøtet. Hvordan 



engasjere lokalforeninger til å jobbe med rekruttering. Konkrete fremstøt inn mot ungdom. 

Aktiv ungdom (Øksnes JFF) – Gøran redegjør for dette opplegget på neste styremøte. 

• Deltakelse på årsmøter – Sulitjelma JFF 12.2 (Ivan), Øksnes JFF 19.02 (Steinar?), Narvik 

og Omegn JFF 20.02 (ingen kan), Hamarøy JFF 26.2 (Rolf Arne), Rana JFF 09.03 

(Steinar), Bodø JFF 10.03 (Ivan og Rolf Arne), Rana EJF 10.03 (Steinar). 

FS (Rolf Arne) og FL (Steinar) lager en standardisert presentasjon som kan benyttes til 

representasjon på lokallags-årsmøtene. Dette må lages nå og sendes ut til 

styremedlemmene som skal besøke årsmøtene i lokallagene, slik at de har muligheten å 

lære seg denne i god tid og eventuelt fylle på det de ønsker. 

• Møte med Nordland fylkeskommune – Rolf Arne og Steinar skal ha møte 5. februar med 

fylkesrådene Ingelin Noresjø og Kirsti Saxi som har ansvar for havbruk, vilt og 

innlandsfiske, friluftsliv, vannforvaltning og fornybar energi. 

• Møte med Fylkesmannen i Nordland – Rolf Arne, Steinar og Knut skal ha møte med Tore 

Vatne og Lars Sæter 28.januar om trafikklyssystemet for produksjonsområdene, status 

sjøørretbestand i Nordland, behov for regler for fiske etter laks og sjøørret i sjøen og om 

status for kartlegging av sjøørretbekker i fylket. 

• Møte om viltgjerder – NJFF Nordland har invitert Bane NOR, Mattilsynet, Statskog, 

Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland til et møte 28. januar om 

viltpåkjørsler på Nordlandsbanen. Rolf Arne og Steinar deltar fra NJFF Nordland. 

• Elg og rundballer – Saken må settes på agendaen/programmet. Temaet tas med i møtet 

med fylkesmannen 28. januar. 

• Organisasjonskurs i Vefsn JFF- Gjennomført 11. januar. Bodø JFF hadde samling 18. 

januar. 

• Møte med Vestvågøy JFF – Rolf Arne tar et møte med Vestvågøy JFF 30. januar i 

forbindelse med fellefangstkurset som skal være i Svolvær. 

• Styremedlemmer i FNF – Ylva meldt inn til gjenvalg som styreleder. 

• Styremøte 2 flyttes til onsdag 5. februar i Bodø - OK 

• Predatorjaktkonkurransen – Bra med sponsorer og gode premier. Kontrollører bortimot 

helt på plass. Må sendes påminnelse at fangst må kontrolleres for deltakelse i 

konkurransen. 

 

Sak 06/2020: Eventuelt 

 

• Øksnes JFF 

Nestleder Gøran Dreyer erklærte seg inhabil i sak 06/2020 om Øksnes JFF, og deltok ikke 

i behandlingen av denne saken. 

Sekretær i Øksnes JFF har etterlyst formell status fra NJFF Nordland angående sak 

46/2019. Han ønsker at vi skal skrive at saken er avsluttet fra vår side. Vi har ikke 

avsluttet sak, men behandlet sak og gitt klare formaninger på hva som må skje videre. 

Vedtaket er en oppsummering av slik styret ser saken og forventer at Øksnes JFF følger 

opp videre. Blir ikke saken fulgt opp av Øksnes JFF, vil følgelig NJFF Nordland forfølge 

saken og ta videre grep. Første del av vedtaket fra styret i NJFF Nordland inneholder de 



økonomiske uregelmessige forhold som Øksnes JFF har gjort, mens andre del er hva 

styret i Øksnes JFF må gjøre videre for å skape ro i foreningen. 

• Viltkonferanse – Rolf deltok. Fagmiljøet bekymret for urbaniseringen og ungdom som 

blir påvirket i negativ grad om jakt og tradisjoner. Mulig sammenheng til 

medlemsnedgang? Innføring av app – tvunget app? Digitalisering av jegerprøve, 

våpensøknad, storviltprøven, treningsskudd osv. Rolf skal ha innlegg på temadagen. 

• Skypemøte for kvinnekontakter – Avholdt 13. januar. Oppfordret kvinnekontaktene å 

komme på Årsmøtet slik at man fikk knyttet kontakt. 

Familiearrangement/Stimuleringsmidler – ingen hadde hørt om muligheten til å søke 

midler til dette. 

Skypemøte skal videreføres. Skal søke kvinnemidler/familiearrangementmidler innen 

fristen, samt ha et til møte før den tid. 

 

 

 

 

Referent 

Ylva Edvardsen 


