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Referat styremøte, avholdt pr. mail grunnet Covid-19.  
 
Sak 1 - 20.04.20 Hytteforbud.  
 
Det nasjonale hytteforbudet ble opphevet 20.04.2020, og styret anser det som naturlig å 
åpne opp for utleie av våre hytter, med de retningslinjer som myndighetene gir.  
Vi åpner opp for utleie for inntil 5 stk til en hver tid.  
 
 
Sak 2 - 20.04.20 Inatur 
 
Det forrige styre ønsket seg en ny løsning for utleie av våre hytter, og Inatur fremkommer 
som et naturlig valg. Inatur tilbyr en god plattformløsning, som kan gjøre det enklere for de 
enkelte hyttestyrene og like så gi oss større marked, da våre hytter kanskje ikke er like kjent 
for alle medlemmer og ikke-medlemmer. Vi tenker også for økt rekrutering til lokallaget.  
Leder ønsker Per Tomas Eiterstraum til prosjektleder på dette, da Per Tomas kjenner til 
plattformen fra tidligere og også er engasjert i saken fra tidligere. Videre er det ønskelig at 
John Arne, som er vår webansvarlig er med videre i denne prosessen. Det ble sendt ut skriv 
til alle hyttestyrene, med tilbakemeldingsfrist innen 30.04.2020. I skrivende stund har styret 
for Langskardnes gitt positiv tilbakemelding, så ledes Lavasshytta, men som også ønsker 
videre belysning av flere momenter, bl.a: pris, fortrinnsrett for medlemmer. Videre er det 
foreslått fra Lavasshytta å ta dette som en sak på årsmøte, etter at hovedstyret og 
hyttestyrene i lag har arbeidet frem et forslag.  
Vi kommer til å invitere Inatur til møte, sammen med hyttestyrene for å diskutere og besvare 
spørsmål og sammen stake veien videre.  
 
 
Sak 3 - 20.04.20 Vedtekter 
 
VJFF har fått tilbakemelding fra fylkessekretær i Nordland om at det er ønskelig at vi 
reviderer våre vedtekter da de i dag fremstår som svake og for avvikende fra NJFF 
mønstervedtekter. Videre såg vi fra forrige styret, at vedtektene vanskeliggjorde styrets 



arbeid mellom generalforsamlingene.  
Leder foreslo at Rune Einrem settes som ansvarlig for utarbeidelse av nye vedtekter. Det er 
allerede kommet utkast til forslag av nye vedtekter fra Einrem, som legges frem ved neste 
styremøte. Vi endret noen punkter, som var nødvendige å få gjort for å få det nye styret på 
plass med alle medlemmer ved forrige GF.  
 
Sak 4 - 20.04.20 Orientering 
 
Det er kommet tilbakemelding fra Fylkessekretær etter årsmøtet, der de har fått 
informasjon om at vedtektsendringene som ble gjort på årsmøtet 2020, ikke var 
innenfor mønstervedtekter til NJFF.  
GF ble gjort etter vedtektene til VJFF, som er de gjeldende pr. i dag.  
 
Torkil opplyser om at Kruttfjellhytta kan åpnes til sommeren!  
 
Til neste år er VJFF 75 år, og vi bør se på allerede nå hvordan vi skal markere dette. 
Det settes som sak til neste styremøte.  
 
Nils-Kristian Brubakk 
 


