Referat Styremøte 01.11.2021
Til stede: Per Tomas Eiterstraum, Nils Kristian Brubakk, Rita Fjeldavli, Rune Einrem, Christer S Lukassen, Cathrine
Markussen

1. Oppsummering Jakt og fiskeskole 2021: 10 deltakere fra 13 til 18 år gikk igjennom planlagte
tilbud som ble til slutt Laksefiske, jegerprøve (der alle bestod), jaktskyting (med demonstrasjon av
våpen sikkerhet, valg av ammunisjon og avstandsbedømming og en hel del øving på leirduer) og
innlandsfiske utført, eneste som ble igjen som var planlagt var dessverre rypejakta, som var en av
hovedattraksjonen i opplegget. Grunnen var at enkelte måtte utsette og utsette til det ikke var
gjennomførbart lengre.
2. Inatur.no: Mail med generell info og spørsmål som ble tatt opp ved forrige møte er sendt ut til
hyttestyrene 18.10.21, med frist for å sette seg inn i hva det innebærer og komme med
tilbakemeldinger før 21.11.21. Styret vil deretter kalle inn til møte med hyttestyrene som
kommer med tilbakemelding eller lignende, for å sette seg ned og gå igjennom
tilbakemeldingene og diskutere/drøfte veien videre med intensjon for å stemme over vedtaket til
slutt.
3. Jubileumsmiddag: Invitere alle medlemmene i VJFF til en 75 års jubileumsmiddag for å samles på
et lokale, fortest mulig. Hvor, Hva og slikt skal drøftes og komme med forslag ved senere
styremøte. Lørdag 22 januar 2022 om mulig. Nils Kristian sjekker eventuelt lokale og booker om
ledig. Sjekker pris ved mat etc. Dette med forbehold om COVID regler.
4. Elgjakt for ungdom 2022: Styreleder publiserte spørsmål på Facebook om jaktlag i område som
hadde muligheten for å «Ta Med Seg En» eller flere på en slags introjakt for å få være med, da
det er vanskelig å få innpass på jaktlag. Foreningen burde kanskje ha gått igjennom hva
forventningene til Elgjakt er, og at de enkelte jaktlagene kanskje kan gå igjennom hva elgjakt
innebærer og alt rundt det. Muligens tilby et opplegg rundt det i samarbeid med eventuelt
jaktlagene. Intensjonen i første omgang er vel å være et bindeledd mellom jaktlag og mulige
gjestejegere/introjegere.
5. Evt.:
• Pukkellaks er stadig et tilbakevendende problem. Der det blir laget en behandlingsplan av
Elveierlaget, og Per Tomas spør da om foreningen kan tenke seg å være med på laget å
forsøke å fiske opp det her, og muligens få laget en liste med folk som ønsker å bidra, med
kompensasjon fra oppdrettsanleggene grunnet kravene som blir pålagt dem. Kursing, utstyr
som kan brukes, rapportering etc. må fremlegges så enhver som bidrar blir satt i stand etter
beste evne. Styret melder sin interesse på vegne av VJFF og Per Tomas tar det videre med
Elveierlaget.

•

•
•

Camp Villaks 2022: Med forbehold om COVID regler så ønskes det å arrangere dette til neste
år, og styret ønsker at VJFF samarbeider om dette sammen med Elveierlaget og Norske
lakseelver og eventuelt Grane/Hattfjelldal JFF.
Cathrine etterspør en arrangements plan for 2022 fra hele foreningen med undergrupper.
Da Nils Kristian skal etterspørre undergrupper om informasjon om planlagte arrangementer
eller lignende så dette kan sendes ut og informeres til medlemmene.
Fluekasting innendørs, styret vil sende forespørsel til Jim Nerdal om å høre med kommunen
om leie av Mosjøhallen, Ride hallen Marka eller finne egnede lokaler.

