
NJFF Østfolds Arbeidsprogram 2020 - 
Del 1: prioriterte innsatsområder 

1 INNLEDNING  

Visjonen til NJFF, «Jakt og fiskeglede til alle – for alltid», er den overordnede idé for våre planer, 

programmer og kommunikasjon.  

NJFFs høyeste myndighet, Landsmøtet, vedtok i 2018 et Handlingsprogram for 2019-2024.  Dette 

handlingsprogrammet viderefører NJFFs strategiske målområder og hovedmål fra forrige 

handlingsprogram, men hvor det er lagt til ett hovedmål: «NJFF skal ha en tydelig miljøvernprofil».  

Handlingsprogrammet gjelder for oss alle, for hele organisasjonen, og ligger til grunn for 

utarbeidelse av årlige arbeidsprogram. Arbeidsprogrammene er verktøy for planlegging i NJFF 

sentralt, fylkeslag og foreninger.  

 

Dette arbeidsprogrammet er todelt: 

Del 1 – Prioriterte innsatsområder i 2020 

Del 2 - Grunnleggende aktivitet i NJFFs virksomhet. 

2 NJFFS FOKUS I 2020 – VI RIGGER OSS FOR FRAMTIDA 

NJFF skal i 2020 spesielt fokusere på tilpasning til store endringer, både i samfunnet og internt i 

organisasjonen.   

Dette for å styrke relevans og påvirkningskraft, tilrettelegge for tidsmessig drift og gode tilbud til 

medlemmene, øke interessen for jakt, fiske og annet friluftsliv i befolkningen, og øke antall 

medlemmer. 

3 PLAN 

3.1 FELLES ARBEID OG HVOR VI SKAL 
For å rette fokuset og skape effekt må hele organisasjonen trekke i samme retning innen både 

satsningsområdene og løpende aktiviteter.  

Derfor vil informasjonsarbeidet og kommunikasjonen i organisasjonen bli viktigere, og betydningen 

av enhetlige budskap vil være essensielt.  

Alle organisasjonsledd skal ivareta NJFFs fokus i 2020 inn i sine planer og virksomhet.  

Ved årets slutt, og overgangen til jubileumsåret 2021, har vi forhåpentligvis sett en økning av 

medlemsmassen, spesielt blant yngre og i tettbebygde områder. Videre har vi synliggjort og kommet 

godt i gang med aktiviteter for familier, og vi har vist oss som en tydelig og god miljøvernaktør. Vår 

interne drift og kommunikasjon er ytterligere effektivisert, blant annet gjennom mer brukerorientert 

IKT. Og – NJFF er klar for markeringer og jubileumsaktiviteter utover i 2021.  
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3.2 PRIORITETER 
NJFF skal i 2020 prioritere følgende: 

3.3 OPPGAVER 

3.3.1 Familiemedlemskap/Familiens År  

• Markedsføre tilbudet om familiemedlemskap internt og eksternt. 

• Videreutvikle organisasjonens tilbud til familier med økt aktivitet og innhold. 

3.3.2 Urban satsing  

• Styrke NJFF som en åpen og inkluderende organisasjon for alle friluftinteresserte.  

• Skape forståelse og aksept innad i organisasjonen for at alle, uansett kulturell bakgrunn, 

alder, kjønn og bosted, er velkommen i NJFF.  

3.3.3 Miljøvernprofil og energipolitikk  

• Synliggjøre og styrke NJFF som en miljøorganisasjon. 

• Evaluere egen aktivitet i et miljøvernaspekt, og gjøre nødvendige tiltak. 

• Opprettholde engasjementet for å ivareta leveområder for vilt og fisk. 

• Følge opp NJFFs energipolitiske plattform. 

3.3.4 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi 

• Tilføre tillitsvalgte og ansatte kompetanse i bruk av moderne kommunikasjonsverktøy. 

• Følge opp tiltak fra NJFF sentralt.   

3.3.5 Kommunikasjon og markedsføring. 

• Styrke medlemskommunikasjonen. 

• Bruke kommunikasjonsstrategien aktivt. 

3.3.6 150 års jubileum i 2021 

• Delta i forberedelser til en jubileumsfeiring som synliggjør NJFF som en moderne og 

inkluderende organisasjon tilpasset kommende generasjoner av jegere og fiskere, og 

synliggjøre mangfoldet av jakt- fiske og friluftstilbud. 

3.3.7 Organisasjonsutvikling 

• Bistå med organisasjonsutredningen fram mot Landsmøtet 2021.  

4 SAMARBEID 

• Vi skal styrke vår synlighet i samfunnet og påvirkningsevne i saker som er viktige for NJFF. 

Derfor må vi aktivt søke samarbeid med politikere, offentlige instanser og 

interesseorganisasjoner. Internt i organisasjonen skal vi arbeide for bedre samhandling og 

større grad av samarbeid om aktiviteter og tilbud til medlemmene. Vi vil fortsette vårt gode 

samarbeid med Forum for Natur og friluftsliv i fylket. 


