
 

 
Møtereferat 

 

BJFF, styremøte nr. 1/2023 

 

  

Styremøte på Steiland 09. januar 2023 kl 1900. 

Tilstede: Kåre Tune, Ove André Bunde, Sissel Motrøen, Roy Steinar Hansen, Georg Omsted, Brita 

Martinsen, Ivar Omsted, Fredrik Josefsen 

Ikke tilstede: Janne Hanstad Pettersen(meldt forfall), Frank Strømseth(meldt forfall) Alexander 

Ingedal(meldt forfall), Knut Eide(meldt forfall), Truls Stenersen 

Sak 1/2023 

Godkjenning av referat forrige møte. Ingen kommentarer. 

Sak 2/2023 

Innkommen post og aktuelle saker: 

1. Publisering av referat. Referat skal publiseres for medlemmene på hjemmesiden.  

2. Årsmøte Troms Jeger og Fiskerforening 5. mars. Leder, nestleder og publiseringsansvarlig 

møter. 

3. Søknadsrunde om tilskudd fra Norsk Friluftslivs medlemsorganisasjoner. Utvalgene 

oppfordres til å se om det kan være aktuelt å søke. 

4. Verdifastsetning av dugnadsarbeid. Utvalgene oppfordres til å se på dette. Ivar sender ut til 

utvalgslederne. 

5. Oppdatering av plan frem mot årsmøtet. 

- 6. februar – styremøte på Steiland 

- 13. februar – budsjettmøte på Steiland 

Sak 3/2023 



Økonomi. Regnskap er levert til regnskapsbyrå. Kasserer informerte om økonomisk status. 

Utvalgene jobber med aktivitetsplaner som godkjennes på møte 6. febuar. Dette blir lagt til grunn for 

budsjett som gjennomgås på møte 13. februar.  

Sak 4/2023 

Status fra utvalgene. 

Villmarksmessa. Svein Kasper Solli har overtatt etter Lise Bjørkeng som daglig leder. Ellers ikke noe 

nytt. 

Status fra Skyteutvalget, fiskeutvalget, eiendomsutvalget, jaktutvalget og kvinneutvalget ligger i dette 

dokumentet etter referatet. Ligger i denne rekkefølge. 

Har ikke mottatt noe fra ungdomsutvalget. 

Sak 5/2023 

Informasjon/dialog med valgkomiteen. Leder av valgkomiteen Mats Dahlberg møtte. Han fikk 

oversikt over hvilke verv som må fylles. 

Sak 6/2023 

Gjennomgang av forslag til nye vedtekter basert på den nye vedtekstnormen til NJFF, samt plan for 

kommunikasjon frem til årsmøtet. Ivar informerte om arbeidet i arbeidsutvalget, og de har 

utarbeidet et forslag som legges frem på årsmøtet.  

Oppfordring til utvalgene: 

§ 2. Utvalgene oppfordres til å jobbe med tekst formål fra de ulike utvalgene. Hva skal vi drive med? 

Utkastet sendes ut til styremedlemmene. Alle leser gjennom forslaget til neste styremøte 6. februar. 

Sak 7/2023 

Gjennomgang av utkast til aktivitetsplaner for 2023 tas på neste styremøte 6. februar 2023.01.09 

Sak 8/2023 

Eventuelt.  

Roy Steinar informerte kort om mulig samarbeid med Forsvarsbygg og Statskog for miljøkartlegging  

av Toftakervatnet og aktuelle områder. Dette er noe vi eventuelt kommer tilbake til. 

Æresmedlem Helge Brunes er død. Brita ordner med bårebukett. 

Kasserer Kåre Tune opplever å ikke bli trodd av styret i enkelte saker han tar opp. Det ble henvist til 

styremøte 10/2022 der han hadde kommentarer/spørsmål til arbeidet i eiendomsutvalget. 

Sak 9/2023 

Neste styremøte. 6. februar kl 1900 på Steiland. 



 

Brita Martinsen 

referent 

 

 

 

Status  
Utvalg: Skyteutvalget, SU. 

År: 2023 

  

Utvalget har bestått av: 

  

Leder: Ove Andre Bunde. 

Medlem: Håvard Nygård og Kenneth Hol og Svein kasper 

Solli 

  

Treninger: 
Har holdt stengt gjennom jula 

Utvalgs medlem:  

Jeg, Håvard og Mads er på valg. 

Mads trakk seg i sommer og Svein Kasper Solli har sittet i den frem til nå skal snakke med han før 

møte om han har lyst til å fortsette med dette. 

Håvard tar gjenvalg. Så får jeg vel se om jeg også tar dette eller om noen andre vill ha den hatten. 
kurs: 

Ønsker å avholde Hagle instruktør kurs til våren. APRIL/MAI 

Dette skal være gratis kurs for de som står på vaktlistene, men blir å legge ut for alle da 
Fylkesinstruktøren må melde dette inn som et kurs. 

 Her blir vi også å måtte hente inn elever som vi da skal instruere. 

 Dette er en god plass hvor vi kan rekruttere nye skytter til å bli med å skyte. 

 
Møte Ikke hatt møte. 

 

Dugnad: Har fått 48000 skudd til banen dette håper jeg skal vare i 2 år før vi må bestille mer. 

Har satt dette i et eget lager inntil videre før jeg flytter det ned på banen til våren. 

 

Annet 
Jeg la inn stevner til neste år til NJFF sin termin liste. 



Der har det kommet en del feil i den lista men har varslet Troms jeger og fisk om dette og de skal rette 
det opp. 

 sette opp  14/6 JT  

28/6 LS  

16/8 JT  
3/9   JT og LS Lukket klubbmesterskap  

 

Vedtekter for Bardu JFF:  
Skyteutvalget: Drive opplæring i jaktskyting og konkuranseskyting med haglegevær og Rifle og riktig 

bahandling av våpen.  Her må vi stryke Rifle da vi ikke har bane / anlegg for dette  

 

 

  

     
Ove-Andrè Bunde 
Leder Skyteutvalget 
 

 

STATUS FRA FISKEUTVALGET 

Aktivitetsplan for 2023 

Altevasspilken påskeaften. Ambisjon for 2023 er utvidelse fra 220 til 300 deltagere. Premier og 
inntekter vil øke i takt med antall deltagere. Det jobbes med utvikling av konseptet, det har 
kjempepotensial. Samarbeidspartnere søkes. Hensikten er primært å skape isfiskeglede men det er 
også en god profilering/rekrutterings arena for BJFF. 

Fiskesommer aug/sept. Gjennomføres ved Toftakervatnet. Minigames, bevertning og premiering. 
Skal fremme fiskeglede hos både unge og store. Gjerne i samarbeid med Midt-Troms Friluftsliv. 

Fluefiske kurs sept/okt. Søker å rekruttere samt lære bort fiskeferdighet med fluestang. I 2024 vil vi 
gjennomføre fluebindekurs. 

Juletorsken slutten av desember eller på nyåret (nyttårstorsken). Området Mjøsundbrua vurderes 
for 2023. Traff dårlig for 2022, få påmeldte.  

Øvrige planer 2023 

Få satt ut kajakkene og satt forvaltning av alle båtene i et bedre system enn det vi har i år. 

Bruke Barduelva i større grad. 

Støtte prosjekt kultivering av Toftakervatnet. 

Mer samarbeid med Jaktutvalget, se på muligheter for en kombinert jakt, - og fisketur. 

Bruke NJFF i større grad både til å opplyse om aktivitet men også søke om mer midler til støtte til 
arrangementer og rekruttering.  

Til valgkomite 

Morten Roan ut som medlem. Ønsker 2 nye medlemmer inn for han. 

Fortsetter med meg og Eirik Hognestad i alle fall 1 år til. 

Har behov for støtte til arrangementene samt videreutvikling av fiskeutvalget. 



 

Melder inn disse som behov for beslutning fra styret til neste styremøte. 

1.       Tillatelse til å ta risiko med Altevasspilken på 50.000kr samt 10.000kroner til innkjøp av 
div sluker, fiskestenger, presenning, åregafler, årer og arrangements utstyr. Altevasspilken 
har et enormt potensial. Vi hadde forventet 70 deltagere, godt over 200 møtte opp. Vi 
ønsker å legge mer i premiepotten for å tiltrekke flere, profilere og på sikt utvikle 
arrangementet til en snakkis også utenfor Setermoen/Altevatnet. Vi estimerer 30.000-
50.000kr i inntekter i år dersom vi går opp på premiene. Neste år forventes det 0 balanse og i 
2025 pluss regnskap. 
 

2.       Godkjenning av innsendt budsjett for fiskeutvalget. Gitt at plussregnskap for det enkelte 
utvalg arves over i nytt budsjett for 2023 innebærer det at Fiskeutvalget estimerer et 
overforbruk på 14.100kr for 2023. 

  

Vedlagt foreslått forenklet budsjett for Fiskeutvalget.  
 
Mvh 
 
Alex 

 

EIENDOMSUTVALGET 

BARDU JFF, REGLER FOR FORVALTNING OG DRIFT AV FORENINGENS 
HYTTER OG EIENDOMMER (senere omtalt som hyttene m.v.) 

Erstatter tidligere regler for utlån av hytter, båter, motorer og lignende. Datert 2.mars 2021. 
 

01. Generelt  

A. Styret til Bardu JFF er av årsmøtet delegert ansvaret for utarbeidelse og endringer av 

regler for forvaltning og drift av foreningens hytter og eiendommer. Kun de av styrets 

medlemmer som er bosatt i Bardu kan stemme over endring av disse reglene. 

B. Hyttene m.v. administreres av hytteutvalget som forestår ettersyn, legger opp vedlikehold 

og står for utlån av utstyret etter disse retningslinjene.  

C. BJFF`s eiendeler er skaffet til veie ved dugnadsarbeide av medlemmene bosatt i Bardu og 

er derfor først og fremst et medlemstilbud til disse.  

02. Utlån  

A. Medl. av BJFF får låne hyttene m.v. når disse er ledige. Medlemmer har fortrinnsrett. 

Medl. kan ta med seg gjester. Hyttene på Gebna, Leina og Gamas er forbeholdt medlemmer 

av foreningen bosatt i Bardu kommune. 

Kommentert [FPS1]: Endres til i 

Kommentert [ES2]: Gjennom denne setningen mener jeg vi er 
sikret at ikke utenbygds medlemmer kan kuppe årsmøtet og styret. 

Kommentert [FPS3]: Endres til eiendomsutvalget 

Kommentert [FPS4]: Endres til utleie 

Kommentert [FPS5]: Endres til leie 



B. Steiland, Maisahytta på Leina og Toppenhytta kan leies av alle medlemmer. De samme 

hyttene kan også leies ut til ikke medlemmer hvis ledig. 

C. Medlemmer må være over 18 år for å søke om leie av hyttene og ansvarlig leietaker.  

D. Hyttene m.v. lånes ikke ut til familiemedl/gjester uten at medlem er med på 

turen/oppholdet.  

E. Medl. som er selvstendig næringsdrivende, får ikke låne/leie hyttene m.v. under utførelse 

av sin næring med unntak Toppenhytta.  

F. Anmodning om lån rettes til hytteutvalget v/formann eller den som står for utlån senest 14 

dager før ønsket bruksdato – da skjer ev. fordeling . Er det ingen annen bestilling utlånes 

hyttene mv. på kortere varsel.  

G. I ferietiden 15.07 – 10.08, i påsken, i jakttiden 10.09 – 01/10 og 1. mai helga hvor det er 

mange som ønsker å benytte hyttene mv. reguleres fordelingen slik: Medlemmer som har 

benyttet den aktuelle hytta mv. i den samme perioden siste år (1 år), må vike for medl. som 

ikke har benyttet hytta mv. i samme periode, dette gjelder alle medlemmer som var på hytta 

denne perioden. I tidsrommene som nevnt over skal anmodningen om lån være 

hytteutvalget i hende 1 måned før aktuell dato. I påsken vil det være 1 måned før 

palmesøndag.  

H. Ankomst og avreisetid ved bruk av hytte mv. settes til kl. 1600. Maks leietid er en uke med 

mindre hytta fortsatt er ledig. (Etter en uke må en vike for andre.) Bytte av hytter tillates 

normalt ikke. Eiendomsutvalget fordeler hytter og kan i helt spesielle tilfeller 

omfordele/bytte.  

I. Styret kan prioritere utlån av hytte mv. til medlemmer som utfører arbeid for BJFF. I. Styret 

kan i spesielle tilfeller leie ut hytter mv. til lag/foreninger, funksjonshemmede, skoler mv. og 

fastsetter da leie og oppgjørsform.  

03. Avgift  

A. Ved utlån av hytter mv. til medl. betales en avgift som minst skal dekke kostnader til 

driftsutgifter (forsikring, festeavgift, vedlikehold, gass mv.) medl. ev. medhjelpere som 

utfører pålagt arbeid for BJFF fritas for å betale avgift for lånet. Medl. ev. medhjelpere som 

utfører betalt arbeid for BJFF skal betale avgift.  

B. Gjester som ikke er medlem betaler høyere avgift.  

C. Medl. nærmeste familie (ektefelle, samboer og barn) betaler avgift slik: • 

ektefelle/samboer medlemspris • barn 0 – 6 år ingen avgift • barn 6 – 16 år halv medl.pris • 

ungdom 16 – 18 år full medlemspris • ungdom over18 år betaler som ikke medlem  

D. Medlem som har familie eller gjester er ansvarlig for å betale den samlede avgift. Avgiften 

skal betales 14 dager etter mottatt faktura. Hvis avgift ikke er betalt senest 14 dager etter 

skriftlig purring, skal styre godkjenne ev. senere lån av hytter mv.  

Kommentert [FPS6]: Endres til leies 

Kommentert [FPS7]: Låne strykes 

Kommentert [FPS8]: Endres til leie 

Kommentert [FPS9]: Endres til eiendomsutvalget 

Kommentert [FPS10]: Endres til leder 

Kommentert [FPS11]: Endres til leies  

Kommentert [FPS12]: Endres til leid 

Kommentert [FPS13]: Endres til leid 

Kommentert [FPS14]: Endres til eiendomsutvalget 

Kommentert [FPS15]: Endres til utleie 

Kommentert [ES16]: Burde avgiften vært spesifisert her og blitt 

oppdatert årlig? 

Kommentert [FPS17]: Endres til leie 



E. Låntaker skal betale avgift når nøklene er utlevert, selv om det skjer endringer underveis 

slik at hytta (låneobjektet) ikke benyttes. Hvis turen ikke kan gjennomføres grunnet uvær, 

godtas det at nøklene returneres samme dag de er utlevert – uten at avgift betales.  

04. Låntakers plikter Hyttereglement 
A. Leietakeren er pliktig til å sette seg inn i de regler som gjelder for leie og bruk 

foreningens eiendeler samt følge disse regler. Hyttereglene skal være slått opp 
på hyttene. 

B. Alt avfall skal tas med fra hyttene og ned til bygda og deponeres i kommunal 

konteiner. Brenning av søppel er ikke tillatt. 
C. Leietaker er ansvarlig for skade på utstyret som oppstår under bruk og må 

melde fra om dette til eiendomsutvalget umiddelbart. 

D. Ved hærverk eller uansvarlig bruk avgjør eiendomsutvalget om 
erstatningsansvar skal gjøres gjeldene overfor leietakeren. 

E. Leietaker som ikke følger reglene, kan av eiendomsutvalget bli utelukket fra 

senere lån av hytter mv. En slik avgjørelse kan for medlemmer ankes til 
årsmøte. 

F. Leietaker kan bli bedt om å utføre mindre dugnadsarbeider i forbindelse med 
leie av hytter mv. uten noen form for godtgjøring. 

 

Punkt 04/E skal brukes i større grad ved brudd på regler. 

 

 

JAKTUTVALGET 

 

Status  
Utvalg: Jaktutvalget. 

År: 2023 

  

Utvalget har bestått av: 

  

Leder: Fredrik Josefsen. 

Medlem: Thomas Sørmo og Torbjørn Berglund 

  

 

Utvalgs medlem:  

Kommentert [FPS18]: Låntakers plikter bør endres til 
Hyttereglement og tas ut av dette dokumentet, og brukes som 
oppslag på hyttene. 



Torbjørn og Thomas er på valg. 
Usikker på gjenvalg, har forespurt. 

  

kurs: 

Ønsker å avholde 3 stk jegerprøvekurs. 
Kjøre aversjonsgodkjenning. 

Gjennomføre Rypetelling. 

Støtte ungdomsutvalget med Jakttur. 
Tilrettelegge for jakt. 

 

Møte Ikke hatt møte. 

 

 

     
Fredrik Josefsen 
Leder Jaktutvalget 

 

 

KVINNEUTVALGET 

BERETNING 2022 
I 2022 har kvinneutvalget arrangert isfisketur for damer (25-27 mars) 7 damer deltok. 
Vi hadde egen stand med natursti på villmarksmessa. Det ble arrangert 
jenteaktivitetsdag på Leirduebanen 3/9. 15 jenter og damer deltok. Tre medlemmer 
av bjff deltok på kvinnekonferansen 19-21 august på Hersøya i Karlsøy kommune, på 
Haugland gård. Vi har i løpet av 2022 hatt 7 utvalgsmøter. 
 
 
Aktivitetsplan kvinneutvalget: 
- Isfisketur med overnatting på Toppenhytta. 14-16 april 
- Kvinnekonferansen 2023 
- Stand på villmarksessa? 
- Jenteaktivitetsdag på Leirduebanen 2/9 
( Lagt inn i aktivitetsplan 2023) 
 
 
Kommentar til vedtekter og reviderte regler for lån av hyttene: 
Kvinneutvalget er enig i at regler for bruk av hyttene bør stå for seg selv på hyttene, 
men også som et vedlegg lånetaker får ved leie av hyttene. 
 
 
 
Mvh Janne Hanstad Pettersen 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


