Referat styremøte VJFF 02.02.2021
Til stede: Christer Lukassen, Nils Kristian Brubakk,Rune Einrem, Per Tomas Eiterstraum,
Torkil Berg, Cathrine Markussen, Rita Fjeldavli.
1. Presentasjon vedtektsforslag:
- Rune presenterer forslaget basert på merknad fra Nordland JFF om at
våre vedtekter er noe utdatert. Vedtaket ble gått igjennom punkt for
punkt og stemt over av styret. Er med det styrets anbefaling til
Generalforsamlingen.
- Medlemskap, enighet i spesifisering.
- Enighet om at Generalforsamling skal oppdateres til Årsmøte, og
korrigeres på alle punkt i vedtekten.
- Ble diskutert og spisser nytt punkt forslag for representanter fra NJFF
og/eller Fylkesorganisasjonen.
Etter gjennomgang er styret enig om at vedtektsforslaget skal
presenteres årsmøtet etter gjennomgang.
2. Kvinnegruppe:
- Bakgrunn av dette er at høstens jegerprøvekurs har et markant flertall
av kvinner. Intensjonen er å fremme en arbeidsgruppe mot årsmøtet
som skal jobbe i 2021 med å fremme damer i Jakt og Fiske. Styret
sier seg positiv til å prøve det, og intensjonen er også å bidra med
støtte.
3. Årsmøte NJFF:
- Styrets Leder foreslår Rune Einrem som deltaker på årsmøte NJFF
ved Gardermoen. Blir også fire deltakere på Nordlands JFFs årsmøte i
Mars.
4. Årsmøte:
- Årsmøtet blir i 2021 i Mars. Usikkerhet rundt møtelokaler eller
presentasjon via TEAMS eller lignende. Må kalle inn til årsmøte innen
15. Feb. Grunnet verdenssituasjonen vedtok styret at vi kaller inn via
Epost og kunngjøres i avis og på Facebook. Møtet blir kl 18:00 på
Teams, frist for saker til årsmøtet 3. Mars 2021.
5. INATUR:

-

Styret fremmer forslag at fra 15 Mars 2021 blir hyttene lagt ut på
INATUR fortløpende, intensjonen er at INATUR kommer og gir en
innføring og vi lager en standard/spesifikasjon slik at alle hytter blir
presentert best mulig.
6. Jakt og fiskeskole 2021:
- Det ble innvilget NOK 60.000,- til prosjektet. Fremover må det
promoteres, 15 deltakere. Tilbakemeldingen fra NJFF er at det er et
helt unikt tilbud. Må settes opp et spesifikt budsjett til årsmøtet, som
studiegruppen har tatt på seg og gjøre. Fusta og Eiterstraumen har
holdt av dager for dette formålet.
7. Evt.
- Styret vedtok at vi fjerner forsikringen på to ro båter som er forsikret til
en sum av NOK 1400,- / år.

