
    

Referat - Årsmøte 2018 
Bråtan, Eidsberg JFF. Mandag 29.10., klokka 1830-2200. 

13 deltagere fra 7 lokalforeninger. 

 

Velkommen til årsmøte. Kvinnekontakt i NJFF Østfold, Gro Stene. 

Presentasjonsrunde. 

 

Velkommen til Eidsberg JFF. Kvinnekontakt i Eidsberg JFF, Kari Østby. 

 

Er vedtektene i din lokalforening i tråd med NJFFs kvinnesatsing? Gro Stene. 

Det ble en fin liten diskusjon om vedtekter. Det er stor forskjell mellom foreningene. Noen klarte ikke 

å finne vedtektene, og de er heller ikke sendt NJFF både på fylkes- og landsnivå. Andre foreninger har 

meget oppdaterte og gode vedtekter. 

 

Jenter i NJFF, jentemidler og jenteaktiviteter. Silje Klæbo, organisasjonskonsulent, NJFF sentralt. 

Noen punktvise poenger: 

• I 2017-2018 var andelen kvinner som tok jegerprøven historisk høy, med 29 % av 

kandidatene. Kvinner mellom 25 og 35 øker mest i antall. 

• 9 % av aktive jegere som løser jegeravgift er kvinner. Dette har også økt sterkt og jevnt og 

trutt de siste tiårene.  

• Bakgrunn for kvinnesatsingen i NJFF: Startet i 2007, men det var ikke før i 2012 det virkelig 

ble satt fokus på dette. 

• Nøkkel til å få flere over dørstokkmila til aktiv jeger: Oppfølging etter endt jegerprøve: 

kursing, egne kurs/arenaer for kvinner, nettverk. 

• Kjernevirksomheten i NJFF kvinnesatsing er aktivitet i lokalforeningene. 

• I 2018 ble det delt ut kr 1.000.000,- i aktivitetsstøtte via NJFF fra Miljødirektoratet (599 

aktiviteter i 129 foreninger). 60-70 % blir gjennomført. 

• Kvinnekontakter og -utvalg i lokallag og fylkeslag. Kvinneutvalg sentralt. 

• Strategiplan for NJFFs kvinnesatsing. Kvinner skal integreres i jakt- og fiskemiljøene. 

 

 



Årsmøte: 

Møteleder: Gro Stene. 

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

 

Årsberetning jenter 2018. 

Godkjent, med noen justeringer. 

 

Årsplan 2019. 

Godkjent, med innspill for 2020. 

 

Valg. 

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

Ikke på valg: 

Gro Stene   Moss og omegn JFF 

Hilde Rasmussen  Nordre Rømskog JFF 

Randi Rånes Jensen  Skjeberg og omegn JFF 

Marita Hunn Kristiansen Borge JFF 

Katrine Haga   Rakkestad og Degernes JFF 

 

Gjenvalg: 

Kari Taraldrud   Moss og omegn JFF 

 

Ny: 

Kari Østby   Eidsberg JFF 

 

Eventuelt. 

• Innspill fra salen i fht. neste valg/årsmøte: Passe på at ikke bare de som stikker seg mest frem 

får alle verv. Finne de bak de som stikker seg mest frem, eller foreninger som bare har 1-2-3 

aktive. 

 

Ole-Håkon Heier, referent/FS 

29-10-2018 


