
Arbeidsprogram for NJFF – Østfold 2019 
Et fremtidsrettet og inkluderende fylkeslag skal sikre jakt, fiske og friluftsliv til alle for alltid! 

 

NJFFs arbeidsprogram for 2019 tar utgangspunkt i forslag til Handlingsprogram 2016-2021. Her 

fremheves følgende sentrale arbeidsområder for fylkeslag: 

• Bindeledd mellom foreninger og NJFF sentralt 

• Tilrettelegge for lokal aktivitet og opplæring 

• Faglig og administrativ støtte for foreninger 

• Påvirke regionale rammebetingelser for utøvelse og forvaltning 

• Markedsføring av organisasjonens innsats og resultater 

 

NJFF Østfold legger NJFFs vedtatte arbeidsprogram for 2019 til grunn, og fremhever følgende 

viktigste satsningsområder i 2019: 

• Vi prioriterer så langt mulig følgende foran de øvrige punktene: Fylkeslaget skal være 

tilgjengelig for og hjelpe lokalforeningene og medlemmene. 

• Representasjon: Representanter fra styret i fylkeslaget skal delta på minst ti årsmøter i 

lokallagene. Videre skal representanter fra styret eller administrasjonen besøke samtlige 

fylkesmesterskap i Østfold. Utover dette skal vi besøke et utvalg foreninger på deres 

hjemmebane. 

• Barn og ungdom. Fylkeslagets ungdomsutvalg skal ha sekretærstøtte fra administrasjonen. 

Vi skal stimulere til flere jakt- og fiskeskoler og fiskesommerarrangement. Berby Action 

Camp og skolesatsingen (rovdyrkunnskap, friluftsliv, sportsfiske m.m.) videreføres. 

• Kvinneutvalget: Fylkeslagets kvinneutvalg skal ha sekretærstøtte fra administrasjonen. 

Utvalget skal støtte og hjelpe kvinnekontaktene i lokalforeningene. Aktiviteter initieres 

lokalt, men også av kvinneutvalget selv. Utvalget skal bidra til flere kvinnelige medlemmer 

i NJFF og at jenter så langt som mulig integreres i lokalforeningenes aktiviteter. 

• Medlemsmassen: Fylkeslaget skal arbeide for flere medlemmer i organisasjonen. Den 

viktigste årsaken til at folk er medlemmer, er tilbudene i lokalforeningene. Jfr. derfor det 

første punktet i arbeidsprogrammet. 

• Media: Vi skal arbeide for å synliggjøre organisasjonen i media, med vekt på det lokale 

nivået. Herunder gjelder også bruk av webside, Facebook og Østfold-info. 

• Arealbruk: Vi vil fortsette vårt gode samarbeid med Forum for Natur og friluftsliv i fylket. 

• Kurs og utdanning: Fylkeslaget skal arrangere et utvalg kurs innen forskjellige 

fagområder. 

• Vilt: Fylkeslaget skal ivareta medlemsinteressene knyttet til jakt, viltforvaltning og 

friluftsliv i fylket. Vi skal ha spesielt fokus på store rovdyr, små rovdyr, sjøfugl, sel, gås og 

villsvin. Høringer rundt jakttidsrammer og andre offentlige høringer knyttet til jaktutøvelse 

prioriteres. 

• Hund. Fylkeslaget skal ha fokus på jakthunden. Vi fortsetter å tilby sporprøver rundt i 

fylket. 

• Ettersøk. Fylkeslaget skal arbeide for å ivareta fagområdet både lokalt, regionalt og 

nasjonalt. En viktig del av dette er utdanningen av ekvipasjer for alle typer ettersøk. 

• Sportsfiske: Fylkeslaget skal være en pådriver for allsidig sportsfiske både i ferskvann og 

saltvann. Fylkeslaget skal ivareta medlemsinteressene knyttet til sportsfiske og friluftsliv i 

fylket. Vi bistår i oppsettet av terminlister, og skal følge opp konkurranser med informasjon 

i for- og etterkant. 

• Skyting. Fylkeslaget skal engasjere seg i regelverksrevisjonen. Vi setter opp terminlister for 

fylket. Vi skal publisere alle resultater på hjemmesider og i kortversjon i Østfoldinfo, samt 

samle inn resultater til klassesetting. Fylkesmesterskap skal annonseres i forkant. 

• Kommune- og fylkesvalg 2019. Fylkeslaget skal bidra til å tydeliggjøre de forskjellige 

partienes ståsted i forhold til våre interesseområder. 


