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

Utvidet styremøte
6.11.2018 – Kommunehuset
Tilstede:
Forfall:
Gjester:

John Peter Garnes, Bente Hyttebakk, Rita Fjeldavli, Arnold Fjelleng, Lars
Lorentzen, Torstein Einrem, Tommy Lian, Walter Paulsen
Tore Bjørn Hårvik, Bjørn Tore Bergsnev, Torkil Berg
Steinar Høgås, Nordland JFF
Rolf Arne Tønset, «
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Ref. fra siste møtet
• Status Krutfjellhytta:
o Påløpt ca 400 000 pr dd.
o Mottatt tilskudd fra Sparebankstiftelsen (500 000), Vefsn
Kommune (50 000) og 64 000 MVA fra Gjensidige.
o Søknad om veg for rullestolbrukere. John P. Avventer.
o Bærevegger settes opp denne uken. Hytta er tettet og alt er
klargjort for vinteren. Vi er i rute og de som har stått på har gjort
en kjempejobb. NB! Det har gått bra med vedkommende som
ble skadet på tur hjem fra dugnad (kollisjon med elg)
o Walter ordner med nøkler til lagret slik at materiell som skal opp
på hytta kan lagres der.
• Toalett Brunreinvatnet: montert.
• Gassanlegg: anbefalinger fra Comfort er sendt hyttestyrene.
• HMS rutiner:– har startet arbeidet på skytebanene. Kontinuerlig
oppfølging.
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Revisjon av vedtekter- tilpasning til overordnet organisasjonsledd
Sekretær fortsetter arbeidet med gjennomgang og nødvendige endringer i
fht mottatte standard vedtekter. Klar tilbakemelding om at det er ønskelig
at ledere av undergrupper skal være en del av styret. Dette for å få en mer
samlet forening og bedre oversikt/kjennskap til den totale virksomheten.
De reviderte vedtektene må godkjennes på første GF.
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Vi har et avvik som vi må rette opp før første GF-ikke utnevnt revisor.
Regnskapet føres av ekstern regnskapsfører. Han kontaktes vedr mulig
revisor og pris.
Standard vedtektene sendes ut til samtlige utvalgsledere. Videre vil Rolf
Arne/ Steinar fremskaffe instruks for underutvalg.
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Info fra undergrupper.
Fuglehund gruppa
• Avviklet 4 dagers jaktprøve. Vellykket arrangement.
• Statskog vil ikke lenger gi tillatelse til jaktprøveavvikling siste helga i
april.
• Møte i samordningsutvalget vil bli avholdt straks FKF oversender
terminliste for vinterprøvene.
• Dommersamling (oppdatering): Vefsn Jeger og Fisk har fått en
faktura på ca 5000. Ønskelig at dommere har lokal klubbtilhørighet.
• VJFF dekker sin del av opplæringen.
• Rutiner rundt oppdatering av dommere vil bli tatt opp på
samordningsmøtet mellom foreningene på Helgeland og i Salten.
• Anbefaler Tom Roger Strøm som dommerkandidat. VJFF har
forpliktelse mht å bidra til fellesskapet slik at vi har nok dommere til
avvikling av prøver.
• Avtale med dommerkandidater skal være inngått før utdanningen
påbegynnes.
• Kostnaden for dommersamlinger, pålagt oppdatering og utdanning
av nye avklares i fht pålegg fra FKF.
• Aversjon: behov for utdanning av flere. Har pr dd kun 4 som kan
gjennomføre aversjonsdressur.
• Mottatt kr 5000 fra Statsskogmillionen -skal brukes til nytt
strømhalsabånd.
• Det opplyses at godtgjørelsen som tildeles gruppa for taksering
settes på eget fond. Disse midlene må ikke blandes med øvrig
budsjett i gruppa-dette ble tidligere utbetalt til den enkelte taksør.

Jaktskyteanlegget.
• Avsluttet for vinteren. Mistet mange skyttere siste år som skyldes
pga dårlig vei. Det er budsjettert med kr.36 000 i oppgradering av
vei. Det ble fra John Peter gitt tilbakemelding om at dette avventes
pga planlagt aktivitet i området. Gruppas midler bundet opp i
budsjett.
• Har et mindre lager av skudd og duer for oppstart av ny sesong.
• Presisert fra Steinar at rekrutteringen til foreningen i stor grad skjer
gjennom jaktanleggene og viktigheten av at kvaliteten vi tilbyr er
tilfredsstillende.
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•

•

Trenger vi flere jegerprøveinstruktører? Mulighet for utdanning i
Nordland derom vi finner nok kandidater. Dette vil være svært
positivt.
Krav for å bli jegerprøveinstruktør: Dokumentert ansiennitet som
jeger både storvilt og småvilt.
Rutiner for avvikling av jegerprøvekursene: 9 samlinger, 5 dager
eller to helger.

Lavasshytta:
• Utfordring mht vei og minimal utleie. Her ønskes gode innspill- I
natur?
• Naust Hundålvatnet: det må fremmes søknad til kommunen for både
rivning og oppføring av nytt. Eventuell tillatelse vil være gjeldende i
3 år.
• Adkomst har vært problematisk pga reguleringen av Hundålvatnet.
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Vefsna/Vefsnlaks AS
Styret har tidligere mottatt forslag som må opp til behandling på GF i mars.
Følgende info er mottatt fra vår representant i styret Geir Vatnan:
• Plan for laksetrapper
• Avvikling av eiermøte – 20.11. Møtepapirer skal sendes ut før
10.11.
Det ble en diskusjon rundt saken hvor blant annet følgende momenter
fremkom:
• Selskap for reetablering av laksebestanden i Vefsna.
• Lakselovens § 25 som omhandler organisering av vassdrag er
innfridd ved etablering av Vefi (I hht Stortings vedtak) som er
ansvarlig for utvikling av elva.
• Det synes merkelig at driftsselskapet (Vefi) ikke sørger for utbygging
av trappene.
• To selskap som jobber med samme sak-dobbel organisasjon som er
en kostdriver. Regnskapene viser ingen positiv utvikling for VL.
• Stortingskomiteen er klar mht utvikling av elva. Det planlegges et
evalueringsmøte (i fht Stortingets vedtak) for 2018 i Direktoratets
regi. Tore Vatne hos fylkesmannen følger opp Direktoratet. Steinar
følger opp fra Nordland JFF.
Når det gjelder kritikken som er fremkommet mot lokal organisasjon i
kjenner vi oss ikke igjen. Det er avholdt møter mellom de tre foreningene,
gjentatte henvendelser til VeFi uten at vi fikk muligheten til å møte dem og
fremme vårt syn på saken. Her er vi av den oppfatning at både JFF sentralt
og Direktoratet har sviktet.
Når det gjelder innkommet forslag må VJFF gjøre en økonomisk og
strategisk vurdering som legges til grunn for veien videre.
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Portalkurs
Ber undergruppene melde seg på.
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Veien videre VJFF
Positivt møte hvor det ble gitt uttrykk for at alle ønsket å bidra videre for å
få besatt styreverv og verv i undergrupper. Alle undergrupper innkalles til
alle møter frem til GF. Vedtektsendring både mht etterlevelse av standard
vedtekter og større involvering av undergruppene ble diskutert. Forslag til
nye vedtekter fremlegges på GF. Alle har et ansvar for at posisjoner blir
besatt og at Vefsn JFF som en av de store foreningene i Nordland skal
bestå. Bente har i praksis fungert som leder og vil fungere som leder i
tillegg til sekretær frem til GF.
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Eventuelt
• Rita informerte om økonomien i foreningen som er god.
Undergrupper MÅ overføre til hovedlaget i hht budsjett og gjeldende
regler.
• Tommy opplyste om at planen om å bruke Pajala båten på
Krutvatnet nok må skrinlegges av sikkerhetsmessige grunner- må
ha en båt som tåler værforholdene de. Vi må legge sikkerheten til
grunn og pris på båt i hht behov fremskaffes. Tommy

Møteplan.

Bente K. Hyttebakk
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