Vefsn Jeger- og Fiskerforening
Boks 281
8651 Mosjøen
www.vjff.net
e-post: vefsnjff@gmail.com

Styremøte 6/2016 - Utvidet
9.1.2017 – Kommunehuset
Tilstede:

John Peter Garnes, Bente Hyttebakk, Andreas Sletten, John Arne
Rasmussen, Tom Roger Strøm. Lars Lorentsen Torkil Berg, Tore Bjørnå
Hårvik

Sak 25/16

Referat fra forrige møte
Skjerva:
 Avtaler og regulering av vannstand må gjennomgås da det ikke
synes som om dette er i hht gjeldende avtaler. Fiskeutvalget må
følge opp denne saken samt forholdene i Hundåla.
Medlemslister: Bente og John Arne må finne ut av det nye systemet til
forbundet for uthenting av listene.
Innenbygds/utenbygdsboende: styret ser ingen grunn til å endre tidligere
vedtak.

Sak 26/16

Ny hytte Krutfjellet
Det er en betingelse fra leverandøren at hele kontraktssummen (999500)
låses av på egen konto. Søknaden til Vefsn Kommune behandles i
formannskapet denne uken. Jim forventer positivt resultat.
Det kom innspill mht lay out og varmeforordeling i de ulike rommene.
Tor vil følge opp dette. John Arne har åpnet siden for Krutvasshytta. Alle
tegninger er lagt på denne siden. Kandidater til hyttestyret ønskes.

Sak 27/16

70 års jubileum
Fiskeutvalget påtar seg en markering på Mostjønna.

Sak 28/16

GF
 Fru Haugans Hotell mandag 13.3 kl. 19:00
 John Arne offentliggjør på vår hjemmeside ASAP.
 Rita: annonse i HA og avtale med hotellet. Alle regnskap leveres
Frode Stifjell så snart som mulig. Har dere spørsmål – ta kontakt
med Rita. Frode Stifjell sammenstiller alle regnskapene.
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 Til neste møte 6.2 vil vi gjennomgå og godkjenne alle dokumenter
som skal fremlegges for GF.
o Regnskap
o Budsjett
o Årsmelding
o Handlingsplan
o Budsjett
o Materialister (Jim må ta en opptelling av lageret)
 Sekretær ber om at dere oversender ovennevnte så snart som mulig
slik at det forberedes en samlet årsmelding for foreningen.
 Vi ber undergruppene tilbakemelde om de som er på valg tar
gjenvalg. Melding sendes sekretær. Jengelen OK.
 Forslag til GF skal være styret i hende 14 dager før GF.
 Tema: status elver og veien videre

Sak 29/16

Rapport fra undergruppene
Jengelen:
 Regnskap Ok
 Dugnader Ok
 Har ca. 40 000 for overføring til hovedkonto. Vil bli gjort i 2
omganger-må ha kontroll i fht aktivitet.
 200 utleiedøgn
 Egen face book gruppe.
 Kommer med innstilling til GF vedr utleieregler.

Fuglhundgruppa:
 Arrangement OK.
 Kom noe dårlig ut mht økonomien for høstprøven pga noen uheldige
omstendigheter. Det viktigste var at prøven ble avholdet.
Arrangementet gikk svært bra takket være Trygve.
 Skuffet over at vi ikke er tildelt CACIT for høstprøven som blir en
senhøstprøve.
Lavasshytta:
 Lite utleie
Jaktskyteanlegget:
 Sporting banene Ok
 Nedgang i leirdueskytingen.
 Elgbane OK.
 Teknisk sett fungerer anleggene bra.
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Brunreinvatnet:
 Stor pågang og positive tilbakemeldinger.
Fiskeutvalget:
 Fluekastekurs (meget gode tilbakemeldinger) og fluebinderkurs
gjennomført.
 Fiskesommer gjennomført (3000 USD) fra Alcoa.

Sak 30/16

Vefsnlaks
Fra forrige referat:
 Info skriv om pågående og planlagt arbeid i Vefsnlaks AS utarbeides
og oversendes foreningene i Hattfjelldal, Grane og Vefsn.
Dokumentasjon på overtakelsen av laksetrappa må fremlegges.
Ansvarlig: Lars Farbu
Da Andreas ikke deltok på eiermøtet avventer vi referat fra møtet.
Under møtet kom det innspill fra et medlem som etterspør følgende:
Er det dokumentert/avklart hvem som har;
* Eierrettigheter til grunn hvor laksetrapper i Vefsn er
etablert?
* Hvem har juridisk/økonomisk ansvar for h.h.v.
** Utbedring/ombygging/nybygging av laksetrappene?
** Framtidig driftsansvar/vedlikeholdsansvar?
Skriftlig dokumentasjon forventes.

.
9.1.2017
 Tiltaksplan mottatt fra VL: Andreas gir tilbakemelding på neste møte
dvs 6.2.
 Jim orienterte om status
o VL står ovenfor omfattende oppgaver – ref forslag til
tiltaksplan som er sendt ut på høring.
o Aksjene er ikke omsettelig. VJFF kan maks få utbetalt
inngangssummen som var 7000.
o VL har ansvaret for alle laksetrappene i Vefsna samt 4 i
Auster Vefsna
o Svenningdalselva: fylket.
o Fusta: Fusam
o Drevja: elveigerlaget
o Nor Consult prosjekterer trappa i laksforsen
o Reguleringen av områdene langs elva slik at det sikres
tilgang til fiskeplassene
o Det er bevilget 10 MNOK til trappene i Vefsna (Fellingfors,
Laksfors og Forsjordforsen).
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Sak 31/17

Eventuelt
 Bente sender en mail til Elisabet vedr. Alcoa Foundation - hvilke
endringer og konsekvenser har omorganiseringen av Alcoa. Torkil
og John Arne er kontaktpersoner og sørger for at søknader blir
sendt inn. Husk å koordinere med Trygve. Viktig tilskudd til drifta av
VJFF.
 Regionalpark Vefsna: Vefsn kommune har vedtatt deltakelse.

Møteplan.
Mandag 5.12.
Mandag 9.1.

Kl:20:00
Kl 20:00

Mandag 6.2
Utvidet styremøte

Kl 20:00

Mandag 20.2
Utvidet styremøte

Kl 20:00

Bente K. Hyttebakk
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OK
Kommunehuset
OK
Kommunehuset
Gjennomgang av GF
dokumenter
Kommunehuset.
Ferdigstillelse av GF
dokumenter.

