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Utvidet styremøte  

28.2.2019 – Kommunehuset 

 
Tilstede: Bente Hyttebakk, Rita Fjeldavli, Walter Paulsen, Hanne Dyveke Søttar, 
 Kjell Turmo. Lars Lorentsen 
 
  
 
  Forberedelse av GF 

• Sekretær/leder gjennomgikk innkomne årsrapporter og 
handlingsplan. Videre ble årsmeldingen for hovedstyret 
gjennomgått. Mangler regnskapet.  

• Ordenskollegiet: OK. Bente henter merker. 

• Forslag fra Svein Wika vedr. VefsnLaks ble diskutert. Styrets 
innstilling er at vi avventer da det skjer endringer i VL.  

• Kjell Turmo fremmet forslag på vegne av seg selv, Jim Nerdal og 
Torkil Berg. Forslaget var at undergruppene skulle sitte i styret. Det 
ble her presisert fra flere at det er en meget uheldig og uholdbar 
situasjon at undergruppene skal styre seg selv, vedtektene til VJFF 
er stort sett i samsvar med NJff’s standardvedtekter (noen 
korrigeringer samt at instrukser for undergruppene er totalt 
fraværende). Forøvrig var det enighet på forrige møtet at det som nå 
er viktig for VJFF er å få besatt de ulike verv og får undergrupper og 
styrer opp «å gå igjen». Til slutt er fristen for forslag gått ut (var 
26.2) 

• Det ble vedtatt å ta opp status forhandlinger med Eolus etter 
avsluttet GF. Lars har bedt om at hytta i Sørvassdalen ikke må bli 
glemt da den blir berørt. 

 

• Etter møtet har Rita sendt oversikt over beholdning på konto 
undergrupper. Det er ikke foretatt overføringer til hovedlaget slik 
undergruppene er pålagt. Beløp over 15 000 som ikke er bundet 
opp i godkjent budsjett for den ulike gruppe. 
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• Hanne etterlyste styreansvarsforsikring: Bente sjekker med 
Nordland JFF og Gjensidige. 

 

• Møte med Statskog 4.2.vedr. åpning av fiske i øvre del av 
Vefsna samt ny avtale for taksering. Walter stiller med sine 
sammen med Bente 

 

• For de som ikke var på siste utvidede møtet ble det informert 
om bakgrunnen for møtet og enigheten som var fremkommet 
med sekretær og kasserer- sitte ut denne og neste periode da 
VJFF på det tidspunktet var uten styre og dermed underlagt 
fylkeslaget. Videre at uregelmessigheter må ryddes bort og 
eventuelle vil bli rapportert til fylkeslaget for håndtering 

 
 

 

Bente K. Hyttebakk 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


