
Referat styremøte VJFF 06.04.2021
Til stede: Christer Lukassen, Nils Kristian Brubakk,Rune Einrem, Per Tomas Eiterstraum,
Torkil Berg, Cathrine Markussen, Rita Fjeldavli.

1. Sak 1: Jakt og Fiskeskole
- Så langt 5-6 medlemmer, så går smått stødig fremover.
- Fiskeutvalget og Per Tomas burde sette seg ned i nær fremtid og se

på det praktiske rundt dette, og eventuelt sette opp en plan på
gjennomførelse og finne frem utstyret som trengs. Kontakte Thomas
Bjørnå om å f eks holde et lite foredrag om fremtiden. Hogne Hjerpås
skulle også ha blitt kontaktet og spurt om et møte angående
opplegget.

- Må lages litt blest rundt opplegget, dokumentere, video, artikler i
aviser/ magasiner. Oppmerksomhet rundt Vefsn Jeger og Fisk.

- Prøver på å arrangere et møte i April (22.04.21) med de personene
som trengs for dette, Per Tomas og Rune samarbeider om denne
innkallelsen.

- Rune ser på evt fadderordning for Storviltjakt. Tar det opp igjen på
neste styremøte.

- Fuglehundgruppa tar rypejakta, blir vel i Hattfjelldal da de har gjort seg
en avtale der med lokaler etc.

- Lars Farbu ble forespurt om innlandsfiske, og skulle sjekke opp rundt
dette. Rune tar kontakt og følger opp.

- Ble diskutert generelt ved Jegerprøven 2021, så langt mangler vi
lokaler, men Nils Kristian tar en runde og ser om noen kan huse oss
for de dagene vi trenger.

2. Sak 2: INatur
- Ble gjort et vedtak på årsmøtet at vi skal sette oss ned innen 6 mnd

med hyttestyrene og arbeide videre med dette. (ser på muligheten for
å samles ila Mai.)

- INatur er kontaktet, og de skal stille med folk gratis og presentere og
besvare spørsmål og gå igjennom hvordan dette fungerer.

- Hovedpoenget for å legge dette ut, er for å tilrettelegge og
markedsføre dette for medlemmer og potensielle medlemmer da det
blir enklere og mer synlig for omverden.



- Narvik og Bodø Jeger og Fisk er kontaktet med tanke på deres
erfaring av INatur, og skal sende oss et notis på deres tanker om
dette.

- Orientering og informasjon om dette blir sendt ut til Hyttestyrene av
Nils Kristian. Poengteres møteplikt av styret på det møtet som settes
for å forsikre seg en god prosess av dette.

3. Sak 3: Båt til Kruttvasshytta
- Grunnet sikkerhet burde det så absolutt blitt kjøpt inn en ny båt da den

som er ved hytta er å regne som utrygg og bør ikke brukes. Styret er
enig i at hyttestyret skal gå til innkjøp av ny båt. Styret er villig til å
bevilge midler ved innsending av pris, som kan taes opp fortløpende
før eller ved neste møte.

4. Evt.
- Hagleskyting for damer starter mandag 14 Juni.
- Fluefiskekurs for damer, Cathrine skal informere fiskeutvalget om

dette, 25-27.06.21.
- Hagle Skytekurs for damer 3-4.09.21
- Torstein Einrem har fått Sparebank1 som hovedsponsor på 1 år. Rune

har også informert dem om våre planer videre og fikk god respons
tilbake.

- Jaktskyteanlegget ser på bemanning og oppstart av anlegget. ser ila
April om vi kan sette en dato.


