
 
Referat styremøte VJFF 02.12.2020 

 
Til stede: Christer Lukassen, Nils Kristian Brubakk,Rune Einrem, Per Tomas Eiterstraum, 
Torkil Berg, Cathrine Markussen. 
 

1. Status VJFF: 
- Leder kan informere at det er 99 flere betalende medlemmer en det 

var på årsmøtet i 2018, styret er godt fornøyd med økning i 
medlemskap i foreningen. 

- Åpnet ny hytta på Krutfjellet, og er i full sving allerede med grei 
pågang på utleie. Reportasje fra Atle Skjelde i Jeger og Fisk kommer 
etterhvert. 

- Fuglehundgruppa har avviklet en høstprøve, til tross for Covid19 
restriksjoner, og  planlegger vinterprøve første helg etter påske, og 
skal arrangere i Hattfjelldal. Vervepoeng er brukt til premier for dette 
arrangementet. 

2. Vedtektsendring: 
- Over nyttår blir det satt opp et møte spesifikt for å gå igjennom 

vedtektene og se over at det er i samme mønster som Nordland JFF 
og resten av landet sine vedtekter. Rune Einrem har utbedret et 
forslag som skal sendes ut til medlemmene. 

3. Våpeninnkjøp: 
- Har hatt mye jegerprøver, og har blitt brukt private våpen for å 

supplere på disse, og ble da bestemt at Jaktskyteanlegget og 
Studieleder øker våpengarderoben med fire nye våpen, to nye Tikka 
T3 med kikkert og to nye Beretta hagler. Våpen er innkjøpt og venter 
på søknader går igjennom. Studieleder og Jaktskyteanlegget ser på 
om spesifikk damehagle som er kortere løp, kolbe og lettere. Torkil ser 
på justerbare kolber som Rune har, om de kan passe ny haglene, om 
ikke ser vi på alternativer. 

4. Fellefangst Kurs/ Predator Konkurranse: 
- 22 desember skal det holdes en fellefangst kveld kurs, holdes et 

foredrag på 2-3 timer, som blir gratis. Sjekker opp restriksjoner med 
COVID19 og må starte publisering. 

- Anbefaler at eventuelt Predator konkurranse med premiering starter 
2021 



- Nils Kristian sjekker status på Åtebu. 
5. NJFF 150 år: 

- Orienteringssak; Feiring 13 Februar utgår inntil videre grunnet 
COVID19 restriksjoner. 

6. Jakt og fiskeskole 2021: 
- Rune informerer om Jakt og friluftsskole som VJFF arrangerer. 

Målgruppen er 10 klassinger, Jegerprøvekurs, Skytekurs, Laksefiske i 
Vefsna, Innlandsfiske og Intro Jaktkurs på Rype. Roy Brubakk stiller 
med fiskeutstyr, Torstein Einrem kan låne ut hytte ved eventuelt 
overnatting, sjekke at noen fra fiskeutvalget tar Laksefiske og 
innlandsfiske. Skyteanlegget stiller med folk for skytekurset og 
Fuglehundgruppa har sagt seg villig til å utføre intro jakt på rype. Lars 
Farbu stiller på Jegerprøve samlingene samt mere av aktivitetene. Er 
søkt om midler fra NJFF, og styret ser dette på som en kjempe måte å 
rekruttere nye unge medlemmer. Per Tomas forhører seg med 
Statskog om eventuell støtte til dette. Rune sjekker med Sparebank1 
stiftelsen.  

7. Evt. 
- Årsmøte saker til Nordland JFF har frist 10.01.2021. 
- Søknadsfrist for Innsatsmedaljen har frist uke 50 2020. 
- Jegerprøve instruktørkurs bør foreningen få til deltakere på. 
- Per Tomas presenterer kommunens forslag for forskriftsendringer på 

hundehold, og går igjennom om vi skal ha en formening om 
endringene. Etter diskusjon er styret enig om at vi vil gå imot forslag 
ved Forskrift om hundehold i Vefsn kommune § 6 annet ledd bokstav 
c) ved setning “de årlige fjelltrimpostene”. 

- Juletilbud på jegerprøvekurs. Rabattert kursavgift grunnet 75 års 
markering, hvis du blir medlem 1200,- og ikke medlem 1800,- for 
eksempel. Må sjekke interesse. 

- Romjulsskyting, undersøking om interesse. 


