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

Styremøte VJFF m undergrupper 28.11.19 kl 19.00 Fru Haugans Hotel
Til Stede: Torstein, Nils, Per-H, Jim, Walter, Lars, Roy, Christer, John Arne og Rita
Saker
Sak 1- 28.11.19 (Bare styret ) Diskusjon vedrørende utmeldelse som æresmedlemmer ( Leser gjennom
begrunnelse og kommer med svar ) ( Torstein og Styret ).
Sak 2- 28.11.19 Økonomi (Økonomiansvarlige informerer om status i de forskjellige grupper ) ( Rita og
undergrupper ).
Sak 3- 28.11.19 Medlemslister (Per-Harald). Veien videre.
Sak 4- 28.11.19 Roy Brubakk avklaring valgkomiteens videre arbeid mot årsmøte og valg. (Roy).
Sak 5- 28.11.19 Krutfjellytta status og fremdrift. (Torkil)
Sak 6- 28.11.19 Eventuelt.

Referat: Styre med ledere i undergrupper
Sak 1- 28.11.19 æresmedlemmer:
Styret ser ikke at de 3 æresmedlemmene som levert inn sin utmerkelse skal gjøre det, forslaget fra styret om
vedtektsendring skal opp på årsmøtet og godkjennes der.
Walter P var kritisk til endring samens med de 2 andre, han ble utfordret til å komme med motforslag på orlyd
og det har styret mottatt. Begge forslag kommer opp på årsmøtet.
•

•

Sak 2- 28.11.19 Økonomi:
Rita redegjorde for økonomien pr 28.11 har vi 793 137 på bok men det ligger enda noen på
Krutfjellhytta.
De andre gruppene kommer med årsmeldingen til Årsmøtet

Sak 3- 28.11.19 Medlemslister/medlemmer:
•
•
•

Pr i dag er vi ca 321 medlemmer i VJFF, mange melder seg inn før vi har kurs og melder seg ut etterpå,
Skyte anlegget skal i 2020 sjekke alle og de som ikke er medlemmer får betale en økt pris på banen.
Hytter Inatur har vært diskutert før på møter men det har ikke blitt gjort, vi prøver at John A
Rasmussen tar med seg hyttelederne og ser på om Inatur er noe for VJFF.( link til side: Inatur.no )
Jim mente vi må mer på banen når det gjelder fiske i våre elver, spesielt rettet mot ungdom. Vi har
ikke helt kommet oss i gang etter at elvene ble gjenåpnet for fiske.
Jim foreslo å starte en ungdomsgruppe igjen og vi må prøve å blåse liv i fiskeutvalget.
Vi er pr i dag 20 ungdomsmedlemmer. Styret følger dette opp videre.

Sak 4- 28.11.19 avklaring valgkomite:
•

jobben er startet, folk er spurt og jobben pågår mot årsmøtet.
Forslag er at Valgkomiteen blir sittende i minst 2 år for å få kontinuitet i arbeidet.

Sak 5- 28.11.19 Krutfjellhytta:

•

Torkil møtte ikke men arbeidet pågår, vi ble kritisert at det ikke ble kjørt opp materiell tidligere, dette
skylles at da vi skulle ha dugnad var det snø og det lot seg ikke å få oppover. Sommeren kom og det
ble høst med Jakt osv, det lot seg ikke gjøre å få en kompetent dugnadsgjeng så det ble satt på
snekker i November for å få fremdrift i prosjektet. Torkil lager en mer utfyllende info til årsmeldingen
og vi håper hytten blir åpnet på våren 2020

Sak 6- 28.11.19 Eventuelt:

Fra gruppene :
Fugelhundgruppen
• Walter P Sosialtrening for 2 og 4 bendte pågår på skjervengan Treningen foregår
Onsdag mellom 18-20.00, økonomien er god, skal i år også søke statsskog om midler
for 2020.
• Gruppen har apportprøven for 2020 på kvalforssetra.
• Vjff er forpliktet til å kjøre avesjon (Strømming ), gruppen er pr i dag 5 stk som er
godkjent. Det er også kommet henvendelser som gjelder rein.
Styret synes det er flott vi har ildsjeler som Walter, han stiller seg til disposisjon og
er engasjert.
Hyttestyrene:
•

Lite fremmøte og aktiviteten har vært på det jevne med Lite møter i 2019, planer må
styret ha 15.01.20 ( Siste frist 20.01 )

Jaktskyteanlegget
•

Frafall av folk på oppsatt skyte plan, folk som er oppsatt møter ikke og noen gir ikke
beskjed. Dette går ut over noen få som må stille på Elgbanen for å holde den oppe. Vi
må prøve å få et nytt standplasslederkurs i 2020 så vi har fler å spille på.

•

Nytt regelverk for Jaktskyting fra 2020: https://www.njff.no/nyheter/Sider/Nyttregelverk-for-jaktskyting-fra-2020.aspx

Sak 6- 28.11.19 Eventuelt.

•

Alle bes sende inn årsmelding til Styret innen 15.01.20 ( Senest 20.01 )

