
Styremøte VJFF 24.10.19 kl 18.00 Fru Haugans Hotel 

Saker  

1. Vedtekts endring forslag fra Rune Einrem. 

2. VJF bes komme med forslag på medlem i fagnemnd utmark/landbruk. 

3. Organisasjonskurs «Min Forening» 

4. Vedlikehold hytter og anlegg. 

5. Krutfjellhytta. Hyttestyre. 

 

24.10.19 Sak 1 Forslag på vedtektsendring VJFF merker og hederstegn. 

Svar fra Styret : Saken må opp i årsmøte,  Styret gir tilslutning til forslaget slik det er beskrevet 

under. 

 

Forslag fra Rune Einrem 

§ 15. VJFFs MERKER OG HEDERSTEGN 

Ordenskollegiet består av den til enhver tid valgte nestformann i VJFF og to kandidater styret mener 

skikket. 

1. Bronsemerke. 

Kan kjøpes av alle medlemmer og brukes som vanlig lagsmerke. 

2. Sølvmerke. 

Kan tildeles alle medlemmer som på uansett område yter god innsats for VJFF. 

3. Gullmerke. 

Medlemmer som har gjort særlig fortjenestefull innsats for foreningen gjennom 

mange år, kan tildeles gullmerket. 

4 a. Ridder av storauren. 

Personer som har gjort en ekstra god innsats for fiske og fiskekulturarbeidet i 

distriktet kan slås til RIDDER AV STORAUREN. Denne tildeles med grønt bånd og 

diplom. 

4 b. Ridder av fjellrypa. 

Personer som har gjort en ekstra god innsats for vilt, smått og stort, og viltstell i 

distriktet kan slås til RIDDER AV FJELLRYPA. Denne utdeles med grønt bånd og 

diplom. 

Vefsn Jeger og Fiskeforening 
Hovedstyre 
Boks 281 
8651 Mosjøen 
www.vjff.net 
vefsnjff@gmail.com 
Styre 2019 består av: 
Leder                Torstein Einrem  
Nestleder        Nils-Kristian Brubakk 
Sekretær         Per Harald Lien 
Kasserer          Rita Fjeldavli 
Styremedlem Per Tomas Eiterstrøm 
Styremedlem Torkil Berg 

http://www.vjff.net/


5. Æresmedlemskap. 

Æresmedlemskap kan kun tildeles den person som gjennom en årrekke har jobbet 

intenst for det beste for foreningen. Den skal tildeles en person som på flere områder 

har utmerket seg innenfor kjernevirksomhetene til foreningen. En person som har 

jobbet for, av og med foreningen og vært med å bygge opp nye og eksisterende miljø 

og relasjoner internt og eksternt. 

 

 

24.10.19 Sak 2 VJFF bes komme med forslag på medlem i fagnemnd utmark/landbruk. 

VJFF bes komme med forslag på medlem i fagnemnd utmark/landbruk. Nemndas 

sammensetning blir mest sannsynlig 4 politikere og 3 fra landbruksinteresser, jaktinteresser 

og elveeierlagene. De vil ha forslag fra lanbruksinteresser, jaktinteresser og at elveeierlagene 

foreslår en sammen. VJFF bør foreslå 2 stk en dame og en herre. 1 stk blir fast medlem med 

personlig vara. 

Kandidater: Bente Hyttebakk, Torkil Berg, Nils Kristian Brubakk, Laila Nevervei, Per Harald 

Lien,  

Styret har valgt: Laila Nevervei og Vara Nils K Brubakk. 

 

 

24.10.19 Sak 3 Organisasjonskurs  «Min forening» 

Tidspunkt som passer for dere, og om dere vil ha det over 1 eller 2 dager. De fleste som nå 

har bestilt kurs ønsker å ha det over 1 dag, lørdag eller søndag. 

Styret ønsker at kurset skal gå over 1 dag og kurset gjelder styret og alle undergrupper 

VJFF. Dato:18.01.2020 kl 09.00.  

 

24.10.19 Sak 4 Vedlikehold hytter og anlegg. 

Styret må få Budsjett/Plan for alle hytter slik at vi kan prioritere pengene. Hyttesjefer er 

ansvarlig for å få dette inn til Styret innen Desember 2019. 

 

24.10.19 Sak 5 Krutfjellhytta. Hyttestyre  

Krutfjellhytta står nesten ferdig, styret i vjff v/Torkil har leid inn snekker for å gjøre hytta ferdig. 

Sluttattest er det Monter som står for. 

  Åpning av hytta blir på våren 2020, da blir alle involverte samt sponsorer invitert oppover samens 

med Lokal avis. Vi har satt opp det nye hyttestyre for Krutfjellhytta. De må lage kjøreregler for utleie 

og bruk. Brunreinvatnet blir en del av krutfjellhytta.  Vi er pr i dag godt innafor budsjett og Alcoa 

midlene går til kjøp av nytt inventar til hytta. 



Styret for Krutfjellhytta: Leder Tommy Lian, Terje Johansen, Jan Egil Valla, Kjell Turmo, , Torkil Berg og 

Bjørn Tore Bergsnev (Sjef Brunreinvannet). 

 

 

 

Møte slutt kl 20.00 

Sekretær VJFF 

Per Harald Lien 

 

 


