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§ 1 FORENINGENS NAVN 

Foreningens navn er Sandefjord Jeger- og Fiskerforening (SJFF). 

Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) og dets fylkesorganisasjon, med 

alle sine medlemmer. 

§ 2 FORENINGENS FORMÅL 

Foreningens formål er: 

1. Ivareta jakt- og fiskeinteressene gjennom ivaretakelse av naturens produksjonsgrunnlag og 

arbeide for at allmennheten skal ha adgang til å utøve jakt og fiske. 

2. Være en aktiv interesseorganisasjon som ivaretar medlemmenes interesser innen jakt, fiske, 

naturforvaltning og friluftsliv. 

3. Sikre en bærekraftig høsting av våre vilt- og fiskeressurser, basert på tilgjengelig kunnskap. 

4. Sikre at viltet og fisken kan høstes, til glede for flest mulig motiverte utøvere. 

5. Arbeide for økt allmenn forståelse for jakt og fiske. 

6. Arbeide for korrekt bruk av våpen og sportsfiskeredskap, samt forbedring av våre jakt- og 

ettersøkshunder. 

7. Drive et aktivt ungdoms- og utdanningsarbeid. 

8. Samarbeide med offentlige myndigheter og andre interesseorganisasjoner. 

9. Arbeide for å etablere lokale medlemsfordeler. 

 

Arbeidet i foreningen skal bygges på NJFFs til enhver tid gjeldene handlingsprogram og 

arbeidsprogram. 

§ 3 MEDLEMSKAP 

Enhver person som er interessert i jakt, fiske, friluftsliv og naturforvaltning kan bli medlem av 

foreningen. Medlemmer forplikter seg til å ta imot valg til verv som blir bestemt av foreningen, 

og av NJFFs styre, representantskap eller landsmøte, men kan nekte å ta verv for like lang tid 

som de har fungert. 

 

Foreningens medlemmer deles inn i de til enhver tid gjeldene medlemskategorier i forbundet. 

 

Et medlem har ingen rettigheter i organisasjonen ut over det kalenderåret som kontingenten er 

betalt for. Medlemskapet fornyes gjennom betaling av kontingenten for det kommende året. 

Et medlem som ønsker å avslutte sitt medlemskap, skal meddele dette skriftlig til SJFF innen 1. 

september året før medlemskapet skal opphøre. 

 

Medlemmer som gjør seg skyldig i brudd på jakt- og fiskelovgivingen, eller på annen måte ved 

sin adferd skader foreningen, skal suspenderes av styret for en tidsbegrenset periode. 

I svært alvorlige saker skal medlemmer av foreningen ekskluderes av styret. 

Styret kan også nekte å ta opp personer som tidligere har forbrutt seg mot forannevnte. 
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Vedkommende medlem som blir suspendert eller ekskludert har rett til å fremlegge sin sak for 

årsmøtet, som tar avgjørelse i saken med 2/3 flertall. Hvis medlemmer blir ekskludert fra 

foreningen, skal dette umiddelbart rapporteres inn til NJFF og fylkeslaget. 

§ 4 KONTINGENT 

Medlemskontingenten gjelder for kalenderåret. 

Foreningen følger NJFFs ordning med sentral innkreving av medlemskontingenten. 

Kontingentandelen til foreningen blir fastsatt av årsmøtet og skal meddeles NJFF skriftlig innen 

1. september. 

§ 5 FORENINGENS LEDENDE ORGANER 

Foreningens ledende organer er: 

1. Ordinært årsmøte 

2. Ekstraordinært årsmøte 

3. Styret 

4. Jaktutvalget, fiskeutvalget og hundeutvalget 

§ 6 ÅRSMØTE 

Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen 15. mars. 

Årsmøtet bekjentgjøres av styret med minst 6 ukers varsel. 

 

Saker som ønskes behandlet på årsmøte, må være styret i hende innen 4 uker før avholdelse av 

årsmøtet. 

 

Det innkalles til årsmøte av styret med minst 2 ukers varsel. 

Innkallingen skal være ledsaget av møtets dagsorden og fullstendig saksliste. 

 

Dokumenter til årsmøtet tilgjengeliggjøres for medlemmene minst 7 dager før årsmøtet:  

• beretninger fra styret, utvalg og grupper 

• regnskap og forslag til budsjett 

• revisors beretning 

• eventuelle innkomne forslag med styrets forslag til vedtak 

• valgkomiteens forslag til medlemmer i styre, utvalg og grupper, samt revisorer. 
 

Saker som ikke er oppført på dagsorden, kan ikke avgjøres på årsmøtet, med mindre styret 

foreslår at sakene fremmes og forslagene vedtas med 2/3 majoritet av de avgitte stemmene. 
 

Forslag til vedtektsendring kan kun behandles på ordinært årsmøte og krever minst 2/3 av de 

avgitte stemmer for å bli vedtatt. 

Vedtatte vedtektsendringer må godkjennes av NJFF. 
 

Andre saker avgjøres med alminnelig flertall. 
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Kun tilstedeværelse på årsmøte gir rett til stemmeavgivning i årsmøtesaker. 

Det skal føres protokoll over årsmøtets forhandlinger. 
 

Det ordinære årsmøtet skal: 

1. Behandle konstituering av møtet, herunder 

 - godkjenning av innkalling 

 - godkjenning av dagsorden 

 - godkjenning av forretningsorden 

 - valg av ordstyrer 

 - valg av tellekorps 

 - valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 

2. Behandle årsberetning fra siste driftsår. 

3. Behandle revidert regnskap fra siste driftsår. 

4. Fastsette lokalforeningens kontingentandel. 

5. Behandle styrets budsjettforslag og eventuelt arbeidsprogram. 

6. Behandle innkomne forslag med styrets forslag til vedtak. 

7. Velge styrets medlemmer og varamedlemmer for 2 år, 

 velge medlemmer til utvalg, grupper, komiteer og 2 revisorer for 1 år, 

 velge valgkomite på 4 medlemmer for 2 år. 2 medlemmer trer ut hvert år. 

8. Utnevne eventuelle æresmedlemmer og dele ut andre påskjønnelser til medlemmer, etter 

innstilling fra styret. 
 

Årsmøtet skal ha tilsyn med at tidligere avgjørelser er utført i samsvar med forutsetningene. 

Dersom ikke noe annet er bestemt, avgjøres alle saker med alminnelig flertall. 

Ved stemmelikhet anses forslaget forkastet, unntatt ved personvalg hvor det foretas loddtrekning. 

Valgene bør foregå skriftlig dersom det foreligger flere forslag og noen krever skriftlig 

avstemming. 

Ingen tilstedeværende har mer enn 1 stemme. 

Foreningens styre har ikke stemmerett i saker som gjelder beretning og regnskap. 

Inntil to representanter fra NJFFs sentralledd og/eller fylkesorganisasjon har rett til å være til 

stede på årsmøtet, med talerett. 

§ 7 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 

Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner det ønskelig, eller hvis det skriftlig forlanges av 

1/3 av medlemmene. Det innkalles med 14 dagers varsel. Innkallingen skal være ledsaget av 

møtets dagsorden. 

Møtet skal ikke behandle andre saker enn det som er oppført på dagsorden. 

Det skal føres protokoll over årsmøtets forhandlinger. 

 

Kun tilstedeværelse på ekstraordinært årsmøte gir rett til stemmeavgiving i møtets saker. 

 

Inntil to representanter fra NJFFs sentralledd og/eller fylkesorganisasjon har rett til å være 

tilstede på møtet, med talerett. 
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§ 8 STYRET 

Foreningen ledes av et styre på 12 medlemmer og 2 varamedlemmer. 

5 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av årsmøtet for 2 år av gangen. 

Det ene året velges leder, sekretær og 1. varamedlem. 

Det andre året velges nestleder, kasserer, styremedlem/studieleder og 2.varamedlem. 

Leder, sekretær og 1. varamedlem velges på partallsår. 

Nestleder, kasserer, styremedlem/studieleder og 2. varamedlem velges på oddetallsår. 

 

Lederne i jakt-, fiske- og hundeutvalget, ungdomsutvalget, jenteutvalget, seniorutvalget og info- 

og IT-utvalget, samt vara til disse, velges av årsmøtet for 1 år. 

 

Styrets medlemmer: 

Leder  (2 år) velges på partallsår 

Nestleder  (2 år) velges på oddetallsår 

Kasserer  (2 år) velges på oddetallsår 

Sekretær  (2 år) velges på partallsår 

Styremedlem/studieleder  (2 år) velges på oddetallsår 

Leder info- og IT-utvalget  (1 år) 

Leder jaktutvalg + vara (1 år) 

Leder hundeutvalg + vara (1 år) 

Leder fiskeutvalg + vara (1 år) 

Leder ungdomsutvalg + vara (1 år) 

Leder jenteutvalg + vara (1 år) 

Leder seniorutvalg + vara (1 år) 

1. varamedlem  (2 år) velges på partallsår 

2. varamedlem  (2 år) velges på oddetallsår 

§ 9 STYREMØTER 

Styremøter avholdes når lederen bestemmer, eller når det forlanges av minst 4 styremedlemmer. 

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer møter. 

Beslutninger fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 

Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger. 
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§ 10 STYRETS PLIKTER 

Styret skal: 

1. Ivareta foreningens anliggende, forvalte dens midler og håndheve vedtektene. 

2. Kontrollere listen over foreningens medlemmer. Denne sendes til NJFF  

senest 31. desember hvert år. 

3. Forelegge for årsmøtet beretning om foreningens virksomhet siden siste årsmøte, revidert 

regnskap for driftsåret, samt budsjettforslag og arbeidsprogram for kommende år. 

4. Forelegge for årsmøtet eventuelle forslag om utnevnelser av æresmedlemmer og tildeling 

av andre påskjønnelser, samt framlegge eventuelle forslag om tildeling av NJFFs diplomer 

eller gullmerke, for videreekspedering til forbundsstyret. 

5. Sende årsberetning til NJFF innen 31. mars hvert år. 

6. Anmelde innrapportert ulovlig jakt og fiske. 

7. Oppnevne andre grupper/komiteer som viser seg nødvendig. 

§ 11 JAKTUTVALGET 

Jaktutvalget består av lederne i respektive undergrupper. 

Lederen i jaktutvalget har plass i foreningens styre. 

 

Utvalgets sammensetning er: 

Leder i jaktutvalget m/varamann valgt av årsmøtet, representanter fra respektive undergrupper, 

samt enkeltpersoner som representerer andre jaktdisipliner. 

 

Utvalgets medlemmer er valgt for 1 år. 

 

Jaktutvalget skal: 

1. Planlegge, og sette ut i livet ønskelige viltstelltiltak i samråd med foreningens styre, samt 

arbeide for å skaffe jaktmuligheter for medlemmene. 

2. Ordne med jaktoppsyn. 

3. Ordne med jaktstier, jegerstevner, m.m. 

4. Innsende til styret beretning om arbeidet i det forløpne år. 

§ 12 FISKEUTVALGET 

Fiskeutvalget består av lederne i respektive undergrupper. 

Lederen i fiskeutvalget har plass i foreningens styre. 

 

Utvalgets sammensetning er: 

Leder i fiskeutvalget m/varamann valgt av årsmøtet, representanter fra respektive undergrupper, 

samt enkeltpersoner som representerer andre fiskedisipliner. 

 

Utvalgets medlemmer er valgt for 1 år. 
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Fiskeutvalget skal: 

1. Planlegge og sette ut i livet ønskelige fiskestelltiltak i samråd med foreningens styre, samt 

arbeide for å skaffe fiskemuligheter for medlemmene. 

2. Ordne med fiskeoppsyn. 

3. Ordne med instruksjon i bruken av fiskeredskap, samt arrangere konkurranser. 

4. Innsende til styret beretning om arbeidet i det forløpne år. 

§ 13 UNGDOMSUTVALGET 

Foreningen har eget ungdomsutvalg. 

Ungdomsutvalget avholder jevnlige møter. 

Medlemmer inntil 25 år har mulighet til å være med i ungdomsutvalget. 

Ungdomsutvalget skal ha sitt eget styre med minimum leder, sekretær og kasserer. 

Ungdomsutvalgets leder og varamann velges av årsmøtet for 1 år og har full tale-, forslags- og 

stemmerett i foreningens styre. 

Ungdomsutvalget velger selv sekretær og kasserer. 

Alle medlemmer av utvalget må stå tilsluttet forbundet. 

 

Ungdomsutvalget skal: 

1. Planlegge og samordne virksomheten i ungdomsutvalget etter de retningslinjer som til 

enhver tid er gitt av foreningen. 

2. Innsende til styret beretning og regnskap over arbeidet i det forløpne år. 

§ 14 JENTEUTVALGET 

Foreningen har eget jenteutvalg. 

Jenteutvalget avholder jevnlige møter. 

Alle kvinnelige medlemmer i SJFF har mulighet til å være med i jenteutvalget. 

Jenteutvalget skal ha sitt eget styre med minimum leder, sekretær og kasserer. 

Jenteutvalgets leder og varamann velges av årsmøtet for 1 år og har full tale-, forslags- og 

stemmerett i foreningens styre. 

Jenteutvalget velger selv sekretær og kasserer. 

Alle medlemmer av utvalget må stå tilsluttet forbundet. 

 

Jenteutvalget skal: 

1. Planlegge og samordne virksomheten i jenteutvalget etter de retningslinjer som til en hver 

tid er gitt av foreningen. 

2. Innsende til styret beretning og regnskap over arbeidet i det forløpne år. 

§ 15 SENIORUTVALGET 

Foreningen har eget seniorutvalg. 

Seniorutvalget avholder jevnlige møter. 

Seniorutvalget skal ha sitt eget styre med minimum leder, sekretær og kasserer. 
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Seniorutvalgets leder og varamann velges av årsmøtet for 1 år og har full tale-, forslags- og 

stemmerett i foreningens styre. 

Seniorutvalget velger selv sekretær og kasserer. 

Alle medlemmer av utvalget må stå tilsluttet forbundet. 

 

Seniorutvalget skal: 

1. Planlegge og samordne virksomheten i seniorutvalget etter de retningslinjer som til enhver 

tid er gitt av foreningen. 

2. Innsende til styret beretning og regnskap over arbeidet i det forløpne år. 

§ 16 HUNDEUTVALGET 

Hundeutvalget består av lederne i respektive undergrupper. 

Lederen i hundeutvalget har plass i foreningens styre. 

Utvalgets sammensetning er: 

Leder i hundeutvalget m/varamann valgt av årsmøtet, representanter fra respektive undergrupper, 

samt enkeltpersoner som representerer andre jakthund-disipliner. 

Utvalgets medlemmer er valgt for 1 år. 

Hundeutvalget skal: 

1. Planlegge og sette ut i livet ønskelige trenings og kvalifiseringsaktiviteter for jakt og 

ettersøkshunder i samråd med foreningens styre, samt arbeide for å utdanne instruktører. 

2. Ordne med prøver i samarbeid med NKK. 

3. Ordne stevner, m.m. 

4. Innsende til styret beretning om arbeidet i det forløpne år. 

§ 17 INFO- og IT-UTVALGET 

Foreningen har eget info- og IT-utvalg. 

Lederen i info- og IT-utvalget har plass i foreningens styre. 

Utvalgets medlemmer er valgt for 1 år. 

Utvalgets sammensetning er 

Leder 

Medlem 

Medlem 

Info- og IT-utvalget skal: 

1. Bistå med IT-løsninger, innkjøp og annen nødvendig IT-hjelp. 

2. Være ansvarlig for, sammen med foreningens sekretær, å legge ut informasjon på 

foreningens digitale kommunikasjonsplattformer. 

3. Bistå styret og utvalg med å sette inn annonse i lokalavis eller annet egnet trykt media. 

4. Innsende til styret beretning om arbeidet i det forløpne år. 

§ 18 GRUPPER OG KOMITEER 

Alle grupper og komiteer er underlagt sine respektive utvalg eller styret, og rapporterer til disse. 

De utarbeider sin egen instruks og arbeidsprogram som skal godkjennes av styret. 
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De skal arbeide selvstendig, men større tiltak, forandringer og nye kontrakter må forelegges 

styret, og godkjennes før de kan settes ut i livet. 

 

Gruppene innen jakt- og fiskeutvalg skal ordne med salg av jakt- og fiskekort til foreningens 

medlemmer, på vald leid i foreningens regi. 

 

Grupper og komiteer har regnskaps- og rapporteringsplikt. 

Regnskap over virksomheten, samt midler utover kr. 5.000, skal være styrets kasserer i hende 

innen utgangen av kalenderåret, med mindre skriftlige, styregodkjente avtaler tilsier noe annet. 

Årsrapport og regnskap sendes til styret innen fastsatt frist. 

§ 19 REGNSKAP 

Foreningens regnskap avsluttes pr. 31. desember. 

 

Revisorene gir innstilling om regnskapet til årsmøtet. 

 

Foreningen dekker reiseutgifter og eventuelle andre nødvendige utlegg som styrets medlemmer 

og andre personer blir påført i foreningens tjeneste. Dokumentasjon for utgiftene skal vedlegges 

kravet. 

§ 20 FORENINGENS UTMELDING AV NJFF 

Utmelding av NJFF krever minst 2/3 flertall ved skriftlig avstemming i to påfølgende ordinære 

årsmøter. 

 

Utmelding av NJFF skal gjøres gjeldende fra førstkommende årsskifte etter endelig 

utmeldingsvedtak. Lovlig fattet utmeldingsvedtak må meddeles forbundet innen 1. september i 

året før utmelding. 

 

Dersom foreningen trekker seg ut fra NJFF uten gyldig vedtak i henhold til disse vedtektene, 

overtar NJFFs fylkesorganisasjon foreningens eiendeler på uttrekkingstidspunktet, til fremme av 

forbundets formål i foreningens kommune eller distrikt. 

§ 21 FORENINGENS OPPLØSNING 

Dersom det foreligger nærmere motivert forslag om foreningens oppløsning, skal styret behandle 

dette som bestemt for vedtektsendringer. 

Endelig avgjørelse i saken krever minst 2/3 flertall i to på hverandre følgende ordinære årsmøter. 

Dersom det blir vedtatt å oppløse foreningen, skal foreningens midler disponeres av NJFFs 

fylkesorganisasjon, til fremme av forbundets formål i foreningens kommune eller distrikt. 

Midlene oppbevares i 10 år etter oppløsning. 

 

 


