
 

Referat Styremøte 06.12.2021 
 

 

Til stede: Rune Einrem, Nils- Kristian Brubakk, Christer S. Lukassen og Per Tomas Eiterstraum. 

1. Inatur: Tar videre dialogen om å legge ut den ene hytten som har kommet tilbake med positive 
tilbakemeldinger, og samt prøve å legge ut båten for denne hytten, referert til bestemmelsene ved sist 
NJFF landsmøte der 200 båter en nøkkel er tilgjengelig for alle medlemmer gjennom en ny ordning med 
kodelås.  
  

2. Jubileumsfest: 22 januar er booket, på HIAS. Mail med informasjon er utsendt. Skal publiseres i avisen så 
fort som mulig. Blir servert både mat og en enhet til retten. Nils - Kristian prøver å sende ut en SMS til 
medlemmer over nyttår med påminnelse. Siste frist for påminnelse er 10.01.22.  
  

3. Planlegging årsmøte/innkommende saker (Jfr. div landsmøtevedtak):   
a. 3/10 representanter fra Nordland var fra Vefsn JFF. Ble besluttet på landsmøte at det kommer 

en økning på satsene, og blir opptil årsmøte å bestemme hvilken av de tre forslagene som blir 
aktuell for vår forening.  

b. Små vedtektsendringer skal bli lagt frem som forslag av Rune, denne må da stemmes igjennom 
og med 2/3 dels flertall. Dette på oppfordring fra Landsmøtevedtakene.  

c. Villsvinbane: Ønskelig fra NJFF at vi legger til rette på jaktskyteanlegget for trening for mer 
nedskyting av villsvin for fremtiden.  

d. Pukkellaks: bekjempelse av pukkellaksen er et hovedfokus område for NJFF de neste tre årene, 
dermed ønsker vi at minst 2-3 stykker er ønskelig for fiskeutvalget, for å komme seg i gang med 
forbedringsarbeid, kultivering og få bukt med pukkellaks etc.  
  

4. Evt.:   
Prøver å ha et fokusområde på fiske i 2022, der det innebærer rekruttering, samarbeidsmøte med 
fiskeutvalget, legge planer for 2022. Se på de ressurser som er tilgjengelig å kjøre en analyse over hva 
som trengs for å klare å øke vårt fokus på vårt samfunnsansvar.  
  
Etter approbere konkurranse (50 skudds trapp og 50 skudds sporting på samme dag). I det minste ha et 
klubbmesterskap (Elgskyting, Trapp og Sporting) Farbu's 50, Pokalskyting.  
  
Lageret på Skjervengan, se på et annet lager eller få ryddet og organisert det vi har i dag. Ordentlig 
merkede hyller og oversikt over inventar og få det publisert for utleie. Få et klubblokale med muligheter 
for leie/lån for medlemmer. For eksempel ladeutstyr med ladekvelder for medlemmer, fluebinder 
kvelder etc. etc.  

 

 

  


