
    

Referat - Årsmøte 2019 
Klubbhuset til AJFF Halden. Tirsdag 29.10., klokka 1830-2200. 

11 deltagere fra 9 lokalforeninger, pluss kasserer fylkeslaget og fylkessekretær. 

 

Kvinnekontakt i NJFF Østfold, Gro Stene. 
Gro åpnet møtet med en fin NJFF-video og ønsket velkommen. 

 

Styreleder Bjarne Granli, AJFF Halden. 
Bjarne ønsket velkommen og fortalte litt om foreningen og jenteaktiviteter. 

 

Kasserer i NJFF Østfold, Markus Nagele. 
Markus overbragte en hilsen fra fylkeslaget. 

 

Hvordan løfte kvinnearbeidet videre i NJFF Østfold? Gro Stene. 
Gro forankret sitt foredrag og tilhørende debatt i NJFFs strategiplan for kvinnesatsing. Hun 
presenterte et foredrag basert på gruppearbeid på høstens kvinnekonferanse i NJFF. Dette 
er et naturlig vedlegg til dette referatet. Underveis var det åpning for spørsmål og debatt, og 
den muligheten benyttet møtedeltagerne seg godt av. 
 
I det følgende kommer punkter som ble tatt opp underveis 
Hvordan få tak på potensielle kvinnelige medlemmer og deltagere på arrangementer? 
Vibeke, Moss OJFF: Foreningen satte inn (en god, gammeldags) avisannonse i sommer, men 
ingen leste den. Å annonsere i avisen gir ingen uttelling lengre, det er åpenbart slik at vi må 
nå potensielle deltagere på andre måter. 
Bjarne, AJFF Halden: AJFF bruker SMS. Han mener at eneste fungerende måte å bruke aviser 
til å annonsere er å få til en egen sak skrevet av journalister som en sak i avisa. 
Charlotte, Halden OJFF: Mange mobiler tilhører ikke foreldrene selv om mobilnummeret er 
oppført på disse, men barna. Dermed er det en del SMSer som kan bomme på mottager. 
Kari Ann, Borge JFF: Da hun var ferskt medlem i NJFF, brukte hun NJFF-sidene på web pluss 
aktivitetskalenderen for å finne aktiviteter. Det fungerte meget bra. Hun deltok på 
kvinneutvalgets gåsejaktkurs i september, og der var det mange som hadde funnet 
aktiviteten på aktivitetskalenderen. 
 



Gro tok deretter for deg delmålene i strategiplanen. Først fikk møtedeltagerne foreslå tiltak 
for å oppnå det aktuelle delmålet. Deretter viste hun frem hva de hadde kommet frem til på 
kvinnekonferansen. 
Delmål 1: Øke andelen kvinner som driver høstningsbasert friluftsliv. 

 Charlotte, Halden OJFF: Det er viktig at alle nevner foreningen på egen profil når det 
skjer noe der eller man er med på noe – på Facebook, Instagram, Twitter. 

 Hilde, Nordre Rømskog JFF: Det er viktig at alle fremsnakker NJFF. Vi må understreke 
at vi også driver med friluftsliv utover jakt og fiske. Og at friluftsliv omfatter alt fra 
gåing, foto, sopplukking etc. Bare å prate med folk om dette teller mye. 

 Kari, Moss OJFF: Ta med hele familien på aktiviteter. 
 Bjarne, AJFF Halden: Det enkle er ofte det beste, gjør det simpelt. For eksempel fiske 

for første gang, det er alt for mange som aldri har forsøkt. 
 
Delmål 2: Andelen kvinnelige medlemmer i NJFF skal være 20% i 2025. 

 Her var det enighet om at mange av forslagene på delmål 1 jo også gjelder for delmål 
2. 

 
Delmål 3: 50 % av medlemmene under 30 år skal være kvinner innen 2025 

 Familiemedlemskap drar med de på 26 og yngre. Familie er i grunn et viktig stikkord. 
 Vi må synes bedre i sosiale medier med våre aktiviteter. 
 Det den store massen av våre medlemmer driver med - dreier seg om først og fremst 

om å kople av i naturen, være sosial og/eller finne ro, ikke først og fremst å avlive 
dyr. 

 Vi må i større grad vise frem det vi driver med – kontra det endelige resultat, altså 
bare det vi fisker og skyter. Selve avlivingen utgjør bare en brøkdel av tiden vi bruker 
på våre aktiviteter. 

 Psykisk helse må opp og frem som en viktig grunn til å drive med jakt og fiske. 
 Vi må i større grad også inn på høgskoler og universitet, ikke bare barne- ungdoms- 

og videregående skoler. NJFF er f.eks. ikke synlige på NMBU på Ås. 
 Mange flytter på seg i studietiden og er søkende på nye ting – men da må tilbudet 

være der. 
 Hva med å synes bedre på TV og kino? Hva koster kinoreklame? På TV er det jo noen 

utvalgte dager i året der ideelle organisasjoner får gratis reklame. 
 Line, Spydeberg JFF: Spydeberg JFF har planer om, i samarbeid med 

frivillighetssentralen, å arrangere en langhelg for barn og foreldre/besteforeldre på 
sommeren der de kan få en lokal og gratis opplevelse. 

 Eva, Moss og Våler JFL: Foreningen har Ulf Veidahl som ungdomsleder og har stor 
glede av hans rolle i skolen – noe som medfører en jevn flyt av elever inn i 
lokalforeningen. 

 
Delmål 4: Flere kvinner i roller og verv 

 Bjarne, AJFF Halden: Norske lakseelver tilbyr mange kurs som våre medlemmer kan 
dra nytte av utover de som tilbys gjennom NJFF. 

 
Delmål 5: Ha lav turnover på kvinnelige medlemmer   

 Møtedeltagerne mente dette var godt dekket gjennom punktene over. 



 
 
Årsmøtet 
Møteleder: Gro Stene. 

Referent: Ole-Håkon Heier, fylkessekretær, NJFF Østfold. 

 

Årsberetning jenter 2019 
Godkjent. 

 

Årsplan 2020 
Bra debatt om årsplan. 

Nytt punkt: Krasjkurs for kvinnekontakter, kveld Rakkestad. 

Noen innspill også på andre punkter som vi tok med oss. Ikke minst viktig med geografisk 
fordeling av arrangementer over hele fylket! 

 

Valg 
Aktuelle kandidater er spurt på forhånd. Alle valg ble enstemmige med akklamasjon. 

Ikke på valg: 

Kari Taraldrud   Moss og omegn JFF 

Kari Østby   Eidsberg JFF 

Kvinnekontakt Gro Stene Moss og omegn JFF, velges på årsmøtet til fylkeslaget i mars 

 

Går ut: 

Hilde Rasmussen  Nordre Rømskog JFF 

Katrine Haga   Rakkestad og Degernes JFF 

 

Gjenvalg: 

Randi Rånes Jensen  Skjeberg og omegn JFF 

Marita Hunn Kristiansen Borge JFF 

 

Nye: 

Jane Ludvigsen   Onsøy JFF 



 

Eventuelt. 
Gro delte ut vin til avtroppende utvalgsmedlem Hilde, vertskap Bjarne, og fylkessekretær 
Ole-Håkon. Alle ble takket for innsatsen, og selvfølgelig med en spesiell takk til Hilde som 
takket av etter 5 års storartet innsats! 

Etter årsmøtet serverte Markus Nagele fra Restaurant Majoren i Gamlebyen i Fredrikstad 
spennende vilt og fisk i alle fasonger fra Østfold. 

Bjarne Granli rundet av kvelden med et meget bra, men temmelig trist, foredrag om 
laksesykdommen i Berbyelva. 

 

Ole-Håkon Heier, referent/FS 

29-10-2019 


