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Styremøte 1/2017 

24.4.2017 – Kommunehuset 

 
Tilstede: John Peter Garnes, Bente Hyttebakk, Rita Fjeldavli, Andreas Sletten, John 

Arne Rasmussen, Tor Forsmo 
  
  
  
Sak 1/17 Referat fra forrige møte og GF. 
   

• Avtaler og regulering av vannstand Skjerva må gjennomgås da det 
ikke synes som om dette er i hht gjeldende avtaler. Fiskeutvalget 
må følge opp denne saken. Ansvarlig: Fiskeutvalget. 

• Markering 70 års jubileum: tas i forbindelse med åpning av den nye 
hytta på Krutfjellet. Ansvarlig: Jim 

• Litjvasshytta: Bente kontakter Arnold Fjelleng mht etablering av 
styre. 

• Studieleder: siden Rune har sagt seg villig til å sitte inntil etterfølger 
er funnet- arbeidet med å finne ny må startes. Har Rune et 
forslag?? 

• Nestleder: Tor flytter ikke før i juli, vil jobbe med ferdigstillelse av 
hytta på Krutfjellet før han forlater. Kandidat? 

• Fuglhundgruppa: leder har bedt om forståelse for å fratre pga stort 
arbeidspress. Er villig til å sitte til sommeren. Kandidat? 

 
Sak 2/17 Ny hytte Krutfjellet 

• Alle søknader sendt. Ansvarlig må purre Hattfjelldal Kommune. 

• Fremdriftsplan for oppsetting er ikke utarbeidet. Følges opp av Tor 
som jevnlig må sørge for at info blir lagt ut på vår hjemmeside. 
Dugnadsgjenger må på plass for støping av pilarer. Leverandør 
antyder 3 ukers arbeid for å få reist hytta og få den tett. 

• Sparebankfondet betaler ikke ut før hytta er ferdig. Forventer at 
dette ikke skal skape problemer. 

• Vefsn Kommune har bevilget 50 000. 
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Sak 3/17 Anskaffelse av våpen  

Styret gir Rune Einrem tillatelse til bruk av vervepoeng for anskaffelse av 
våpen.  
 

Sak 4/17 Disposisjonsrett konto Krutfjellet.  
Disposisjonsretten for aktuell konto overføres til ny utleier Bjørn Tore 
Begsnev. Rita etablerer egen byggekonto. 

  
Sak 5/17  Vefsn Laks AS  

Andreas refererte fra eiermøtet og understreket de store oppgavene som 
ligger i oppgradering av laksetrappene samt sikre allmenheten adgang. 
GF 9.5. Andreas deltar for VJFF. Fullmakt ordner Bente. Det er 
fremkommet ønske fra Hattfjelldal om «overtakelse» av styreplassen som 
VJFF har hatt i 7-8 år. Vi mener det er rimelig og Hattfjelldals kandidat er 
ansett som meget kompetent. Vi foreslår Andreas som varamedlem. Frist 
for innsending av forslag er 2.5. 
 

Sak 6/17 Samarbeidsmøte med foreningene i Grane og Hattfjelldal. 
Forslag til datoer er sendt Rolf Almås. Bente og Andreas deltar. 

 
Sak 7/17 Eventuelt 

• Transportpulk/utlån av utstyr. 
o Rita henter pulk. Tor i samarbeid med Jim sørger for at det 

blir laget rutiner for utlån av utstyr. Fuglhundgruppa har bedt 
om lagerplass-Tor/Jim: sørg for at de får nøkkel. 

• Henvendelse fra fylkeslaget vedr. restriksjoner fra Mattilsynet for å 
forhindre spredning av skrantesjuken. Prisverdig engasjement fra 
fylkeslaget. Eneste kommentar som fremkom var forbudet mot 
utsetting av saltstein. 
Friluftsrådet – Friluftsskole på Tuvneset 12-14.6. Vi stiller oss positiv 
til dette. Fiskeutvalget sørger for videre oppfølging. Christian 
Helgesen var til stede da saken ble behandlet. 

• Tilhenger: gammel tilhenger fra 1987 viser seg å være registret på 
VJFF. Tilhengeren trenger betydelige reparasjoner og overlates til 
vedkommende som har den lagret.(Tommy Sivertsen) 

• Fjelloven: innspill fra Svein Wika. Styret har ikke grunnlag for å 
kunne uttale seg om saken på nåværende tidspunkt. Sekretær 
kontakter leder av NJFF for avklaring av status. 

• Vi disponerer 2 båter. Lars F. har fått i oppgave å sjekke ut med 
grunneier i Fustvatnet om «utleiebåten»båten kan settes ut der. 

• Fiskeutvalget har søkt om Alcoa foundation midler for avvikling av 
fiskesommer. 
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Møteplan. 

   

   

   

   

   

 
Tilføyelse sak Fjelloven: Sekretær har hatt kontakt med leder Steinar Høgås 
som presiserer at vår viktigste oppgave er å sikre allmenhetens tilgang. Det 
arrangeres årlig fellesmøter mellom foreningen i Nordland, Troms og Finnmark 
hvor sentral ledelse også deltar. Dette vil bli avholdt i slutten av mai. Saken vil bli 
diskutert på dette møtet.. Videre vil det bli utarbeidet info materiell som omhandler 

• Dagens ordning – avtale med Statskog (ny 5 års avtale undertegnet 
november 2016) 

• Presentasjon av Fjelloven 

• Hvorfor det var motstand mot etableringen av 
Helgelandseiendommen – ca 12 år tilbake.  

Dette har blitt en valgkampsak. Dersom det skulle vise seg at Fjelloven blir vedtatt 

vil NJFF sørge for å bli representert i de høringsorganene som vil bli etablert. Her 

er det mange særinteresser og det er vanskelig å mene noe om noe en ikke har 

tilstrekkelig kunnskap om.  

 

Bente K. Hyttebakk 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


