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Jegerne og fiskerne mot år 2025
ORGANISASJONSUTVIKLING

Hva er lokalforeningenes ønsker og behov?
 Hvordan utvikler vi JFF-organisasjonen i årene framover for
best mulig å ivareta jakt- og fiskeinteressene?
 Hva skal de øvrige deler av organisasjonen bidra med for at
lokalforeningene skal oppnå sine målsettinger?
 Send svarene til NJFF sentralt innen 1. april.

Forord
Regionutvalget, som er nedsatt av NJFFs forbundsstyre, ber nå foreningene
sette av litt tid til å diskutere sin egen situasjon og hva de ønsker å oppnå de
kommende årene. Utvalget ønsker også synspunkter på foreningenes erfaringer
med sitt fylkeslag og NJFF sentralt.
Vi håper at styret med flere i foreningen kan engasjere seg i denne prosessen,
som avsluttes med å svare på noen spørsmål. Svarene sendes NJFF sentralt som
sammenstiller materialet og presenterer det for regionutvalget. Innspillene fra
foreningene blir et viktig utgangspunkt for videreutvikling av organisasjonen.
Målsettingen er blant annet at resten av organisasjonen skal legge best mulig til
rette for foreningenes virksomhet.
Utgangspunktet for at Forbundsstyret nedsatte et regionutvalg, er den
pågående prosessen i det offentlige Norge, hvor det for tiden vurderes
sammenslåing av fylker til regioner. Resultatene av dette er selvsagt meget viktig
også for vår organisasjon og våre interesser, og noe som hele JFF-organisasjonen
må ha et forhold til. Når tiden nå er inne for å sette fokus på dette temaet, har
en valgt å utvide problemstillingene til å omfatte store deler vår organisatoriske
virksomhet.
Regionutvalget håper at foreningene tar imot invitten og engasjerer seg i saken,
for til slutt å svare på spørsmålene og sende inn besvarelsen til oss.

Lykke til med prosessen, og på forhånd takk for innsatsen og tilbakemeldingene!

Arild Gjertsen /s/
Leder i regionutvalget og
første nestleder i Forbundsstyret
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Spørsmål og svar
Det er utarbeidet en rekke spørsmål som det bes om svar på. Disse følger som vedlegg!
Benytt papirutgaven her som kladd under diskusjonene. Overfør i ettertid svarene på den
digitale utgaven av spørreskjemaet som er sendt foreningen per e-post. Det er kun den
digitale versjonen som skal sendes inn.

Gjennomføring
Foreningene bes om å diskutere og svare på problemstillinger innen 7 ulike temaer:
1 Foreningenes ressurser, aktiviteter og tilbud
2 Foreningens organisering og drift
3 Videreutvikling av foreningen
4 Forholdet til fylkeslaget
5 Forholdet til NJFF sentralt
6 Regionalisering av fylkene
7 Gjennomføring av undersøkelsen

Status i foreningen
Det bes om at foreningen først gjennomgår og summerer opp status for seg og sin
virksomhet (tema 1). Hva er det foreningen rår over av eiendeler som anlegg og utstyr?
Hvilken virksomhet har foreningen hatt gjennom 2016? Det vil si hva en har gjennomført og
gitt av aktiviteter og andre tilbud til jegerne og fiskerne, ikke minst til medlemmene.
Deretter er det en gjennomgang av hvordan foreningen er organisert og gjennomfører sin
virksomhet (tema 2).
Husk at det er situasjonen og virksomheten gjennom 2016 som skal danne grunnlag for
svarene!

Videreutvikling av foreningen
Når det er konkludert på temaene 1 og 2, kommer det en meget viktig del av denne
prosessen: Videreutvikling av foreningen (tema 3). Her er målet at personene som deltar skal
bli noenlunde enige om hva som er de viktigste målene for foreningen innen neste treårs2

periode. Hva ønsker foreningen å oppnå? Er det fysiske anlegg som ønskes realisert? Er det
nye kurstilbud en har målsetting om å kunne tilby medlemmene og andre jegere og fiskere?
Eller noe annet.
Når målsettingene er definert, tas det en runde på hva som må til av
virkemidler/forutsetninger for å få dette til. Trenger foreningen bistand for å bygge anlegg,
for eksempel hvis en ønsker å bygge skytebane? Må foreningen utdanne nye instruktører for
at de skal kunne holde nye eller flere kurs? Er det behov for økonomiske tilskudd for å dekke
kostnader? Eller noe helt annet?
Problemstillingene og spørsmålene vedrørende videreutvikling av foreningen er kanskje noe
av det aller viktigste å få kartlagt i denne undersøkelsen.
Som bakgrunnsmateriale for å diskutere videreutvikling av foreningen, er det gunstig å ta en
titt på organisasjonens gjeldende handlingsprogram som vårt landsmøte har besluttet. Også
arbeidsprogrammet for 2017 er det nyttig å se på. Begge disse dokumentene finner du på
last ned siden under organisasjon på www.njff.no

Foreningens relasjon til fylkeslaget og NJFF sentralt
I tema 4 skal foreningens erfaringer med fylkeslaget diskuteres. Videre (tema 5) ønsker en å
få informasjon om foreningens erfaringer med NJFF sentralt. Svarene på spørsmålene i disse
to temaene vil kunne gi god informasjon om hvordan fylkeslag og sentralledd kan utvikles for
bedre å drive tilrettelegging og service overfor foreningene.

Regionalisering av fylkene
Tema 6, regionalisering av fylkene, kjenner vi i dag ikke utfallet av med hensyn til hvilke
fylker som slås sammen til regioner de kommende årene. Likevel er det ønskelig at
foreningen tar en prinsipiell diskusjon om dette, og ende opp med å ha en mening om
hvordan vår organisasjon eventuelt skal tilpasse seg en slik endring i det offentlige Norge. I
spørreundersøkelsen er det kun ett spørsmål om denne problemstillingen.
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Gjennomføring av undersøkelsen
Det siste temaet (tema 7) går kun på hvordan foreningen har gjennomført saken. Dette er
dermed ikke noe tema for diskusjon. Det skal kun svares enkelt og greit på de spørsmålene
som der stilles.

Deltakelse
Om ikke styret i sin helhet kan delta i diskusjonene, så håper vi at så mange som mulig av
personene i styret kan gjøre dette, gjerne sammen med andre foreningsrepresentanter

Kursstøtte fra Studieforbundet natur og miljø
Vi har tilrettelagt saken som et kurs godkjent i Studieforbundet natur og miljø. Ved
innmelding og ferdigrapportering av kurset, oppnår foreningen å få økonomisk støtte til
gjennomføringen. Ikke så mye, men det dekker «kaffe og wienerbrød» og litt til.
Forutsetningene for å få kursstøtte er at lokalforeningen bruker minimum åtte timer på
gjennomgang, diskusjon og besvarelse av spørsmålene, samt at minimum tre personer over
14 år deltar på 3/4 av tiden dere bruker på opplegget. Det er selvsagt mulig å dele opp
timeantallet over flere kvelder/ dager, for eksempel to kvelder à fire timer.
For å søke om kurstilskudd, gå inn på http://www.naturogmiljo.no/tilskudd/soknad . Fyll inn
opplysninger og benytt studieplannummer 141.
Hvor lang tid foreningen ønsker å benytte på denne saken, er det selvsagt opp til foreningen
selv å avgjøre. Vi oppfordrer likevel til at det uansett settes av noe tid slik at det blir god
kvalitet både på diskusjonene i foreningen og på den informasjonen vi får gjennom de
innsendte svarene.

Innlevering av undersøkelsen
Undersøkelsen leveres digitalt via denne linken:
https://app.easyquest.com/no/Collect/e4491eb7-a13a-4681-8748-f0fbf62ecf6b.
Link til undersøkelsen er også sendt til lokalforeningens e-postadresse. Merk at den e-posten
kan ha lagt seg i søppelposten. Dersom e-posten ikke er mottatt eller lokalforeningen har
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problemer med å besvare undersøkelsen digitalt, ta kontakt med NJFF- sentralt på mail:
silje@njff.no eller telefon: 66 79 22 11.

1. april
er frist for innsending av svarene i undersøkelsen.

Bruk av resultater
Resultatene i undersøkelsen vil som nevnt blant annet danne en del av grunnlaget for
regionutvalgets videre arbeid. Kartleggingen av ressurser og aktiviteter i lokalforeningene vil
være nyttig informasjon for sentralleddet og fylkesledd for å kunne yte best mulig støtte og
service overfor lokalforeningene, i tillegg til at regionutvalget får et solid faktagrunnlag for
sine kommende forslag.
Undersøkelsen vil være sporbar, med andre ord er det mulig å se hvilken lokalforening som
har svart hva på spørsmålene, men de enkelte svar i undersøkelsen vil ikke bli tilgjengelig for
andre enn NJFFs saksbehandlere og region-utvalget.

Om regionutvalget
Forbundsstyret oppnevnte høsten 2016 NJFFs regionutvalg, som skal rådgi Norges jeger- og
fiskerforbunds (NJFFs) forbundsstyre i forhold til de organisasjonsmessige tilpasninger NJFFs
landsmøte i 2018 bør gjennomføre i forbindelse med den forestående offentlige
regionreformen.
Utvalget er i sitt arbeid bedt om blant annet å:


beskrive utfordringer organisasjonen bør være forberedt på å håndtere på kort og
lang sikt,



evaluere dagens organisasjonsstruktur slik den har fungert fra 2000,
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anbefale løsninger som gir organisasjonen robuste regionale enheter, herunder
ivaretakelsen av organisasjonsdemokratiet og framtidig oppgavefordeling mellom
organisasjonens ulike nivåer,



beskrive løsninger for god ivaretakelse av organisasjonens ansatte,



vurdere prinsipper for plassering av regionskontorer og finansiering av det
regionale organisasjonsnivået.

Utvalget består av representanter fra lokalforeninger, fylkeslag og NJFF-sentralt, og både
frivillige og ansatte i organisasjonen. Utvalget ledes av Arild Gjertsen, nestleder i
forbundsstyret. For øvrig består utvalget av Anders Reitan, fylkesleder NJFF Nord-Trøndelag,
Steinar Høgås, fylkesleder NJFF Nordland, Kari Røysland, fylkessekretær NJFF Vest-Agder
(tillitsvalgt), Olaf Schjøll, fylkessekretær NJFF Oslo (tillitsvalgt), Hallgeir Henriksen, Vang JFF,
Ove Bjørlo, Eid JFL, Bjørn Mathisen, fylkesleder Akershus, Kjell Ove Våg, fylkessekretær NJFF
Rogaland. NJFFs administrasjon er utvalgets sekretariat.
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