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STYRETS ÅRSBERETNING 2021. 
 

 

Styret har bestått av: 

Leder   Steinar Wiik 

Nestleder  Øivind Sverdrup 

Kasserer  Siv Strande 

Sekretær  Katinka Fryman 

Jaktutvalget  Frode Kvalvik 

Jakthundutvalget Gjermund Aass 

Leirdueutvalget Tarje Nyberg Karlsen 

Fiskeutvalget  Øystein Gleditsch 

Bygningsutvalget Bjørn Stenberg 

Jegerprøveutvalget Raymond Halvorsen 

Ungdomsutvalget Hermann Brønlund 

 

Vi har vært gjennom nok et år med utfordringer på grunn av Covid19. Noe som har 

begrenset aktivitetsnivået i foreningen. Vi holder igjen noen av prosjektene vi har 

jobbet med et år til på grunn av usikkerhet knyttet til åpning av samfunnet og 

mulighet til å gjennomføre aktiviteter. 

 

Styret har hatt 2 fysiske møter og 7 samlinger på teams. Medlemsmassen er stabil, 

med en liten økning. 625 medlemmer hvorav 15% kvinneandel.  

 

Det store for foreningen i 2021 var NJFF sitt 150 års jubileum som vi var med å 

feire på Tretjenna. Her serverte vi treretters middag til nesten 150 besøkende. Det 

var et fint innlegg i Østlandets Blad og mye skryt av den nye fiskeplassen for 

bevegelseshemmede laget av kommunen v/Svein Gustavsen og fiskeutvalget. 

 

Reidar Haugen, foreningens kontakt til kommunen gjennom mange år har gått av 

med pensjon. Styret arrangerte en avslutning for Reidar Haugen og Svein 

Gustavsen der vi overrakte gaver fra foreningen som en takk for samarbeidet vi 

hatt gjennom alle de årene som de har representert kommunen og oss. 

 

Foreningen har hatt flere investeringer i året som har gått. Noen som kan nevnes 

er simulator, utvidelse av uthus, varehenger, instruktørkurs for tillitsvalgte og ikke 

minst den nevnte fiskeplassen for bevegelseshemmede ved Tretjenna. På tross av 

redusert aktivitet grunnet Covid19 og nevnte investeringer har foreningen klart seg 

med et lite underskudd på kr 19 525,- 
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Det er inngått avtale for 2022 om en ukes laksefiske i en av verdens beste smålaks 

elver, Årgårdselva i Namdalen mellom Namsos og Steinkjer. Se www.skijff.no for 

ytterligere informasjon og påmelding. 

 

En stor takk til de frivillige som sørger for at vi har et bredt tilbud til våre 

medlemmer gjennom hele året. 

 

Steinar Wiik  

Leder 

 

JEGERPRØVEUTVALGETS ÅRSBERETNING  
Utvalget har bestått av leder Raymond Halvorsen med følgende aktive instruktører: 

Thorleif Engh, Stian Munkerud, Jørn Bakken, Odd Ivar Kjos, Geir Oseth, Per 

Aaseby. Trine Opsand, Øyvind Sørlie, Herman Brønlund og undertegnede. 

 

Det har i år vært avholdt 4 kurs med to planleggingsmøter.  

Av 8 planlagte kurs har 4 vært gjennomført grunnen restriksjoner ifbm. koronaen. 

Planlagt start i januar med siste kurs i november. 

Alle kursene på våren ble avlyst. Vi har ikke kunnet motta noen kompensasjon fra 

staten i år. 

Har i år uteksaminert 77 nye jegere, og de kommer stort sett fra Oslo og sørover. 

Kursene holder vi over to påfølgende helger. Det er stor etterspørsel etter 

helgekurs. Vi prøver å ha et kurs som går over 9 kvelder og dager som et ekstra 

tilbud til de som ikke kan bruke 2 helger.  

Resultatene på eksamen er fortsatt meget gode.  

Har fremdeles ikke vært under 45 riktige i snitt, hvor du maks kan ha 50. 

Vi har vervet ca.15 nye medl. til Ski JFF/NJFF. 

Etter sammenslåing av Ski og Oppegård til Nordre Follo har eksamener vært 

avholdt forskjellige steder i kommunen. Men i år har vi vært på forskjellige steder i 

Rådhuset i Ski 

 

All honnør til Ski Kommune v/Reidar Haugen som hele tiden passer på at rommet 

er klart med maskiner som fungerer. Men i November i gikk Reidar av med 

pensjon. Blir spennende å se hvem som tar over ansvaret. 

Kursene avholdes på Revehiet.  

http://www.skijff.no/
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Av flere grunner kan vi ikke ha flere deltagere enn 20 på hvert kurs. 

Det er en passe stor nok forsamling for læring, samt at flere elever enn 20 vil 

utløse flere instruktører (nytt regime for undervisningsplan). 

Noen tanker videre: 

Vi jobber fortsatt aktivt med MD og Nacl for at de skal skaffe til veie bedre 

undervisningsmateriell. Samt endre pålagt undervisningsplan som er veldig 

upraktisk og skaper praktiske problemer for oss ved gjennomføringen. 

Terminlister/påmelding til kurs ligger på være hjemmesider. De er også lagt ut på 

NJFF sine sider, samt Natur Og miljø sine sider. XXL henger opp foldere i butikken 

på Ski. Vi prøver videre med 9 kurs i 2022 

Miniatyr skytebanen på Skuddås fungerer greit. Vi har i år revet en del av den 

ytterste delen av taket over standplass som var pill råttent. Ny papp er lagt på den 

delen av skråtaket som står igjen. Kulefanget er også utbedret og stokker lagt på 

plass igjen. På hovedtaket over standplass må ny papp legges. 

Vi har byttet ut og kjøpt 5stk. nye CZ rifler som innehar den kvaliteten vi må ha. Vi 

har i bestilling 1 stk. links rifle i samme kvalitet.  

På våren i 2022 har vi bestilt kurs og overnatting på Flå for 5 nye deltagere som vil 

bli hagleinstruktører. 

Tre av- våre instruktører gjennom lang tid har valgt å trekke seg tilbake etter 18-19 

års virke. De tar ikke den lovpålagte oppdateringen som går på Thon Hotel i Ski i 

januar 2022. 

Følgende er: Øyvind Sørlie, Geir Oseth og Odd Ivar Kjos  

Vil benytte anledningen til å takke dem for flott innsats gjennom mange år. 

Trist å miste så god kompetanse, men samtidig bør vi være fornøyde med at de 

har orket å være med så lenge. 

Vi har to nye personer som er i gang med å utdanne seg som jegerprøve- 

instruktører. Og det er Hans Jacob Brønlund og Joakim Finstad 

Alle jegerprøveinstruktører får tilbud om instruktørkurs i rifle og hagle etter hvert. Gi 

meg beskjed hvis du vil bli instruktør? 

Hagleinstruktører og jegerprøveinstruktører/rifleinstruktører mottar 

godtgjørelse i form av honorar/utgiftsdekning i forbindelse med kursene. 

Ski JFF sine medlemmer har 10% rabatt på XXL.      

Jeg vil takke alle instruktører i gruppa. I tillegg leirduegruppa som stiller med 

instruktører under skytingen på Åli, og samarbeidet er godt. 

Retter også en stor takk til Reidar Haugen som var ansvarlig for jegerprøven i Ski 

Kommune.  
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 Godt Nytt Jeger År! 

 

Raymond Halvorsen 

Leder jegerprøveutvalget 

 

LEIRDUEUTVALGETS ÅRSBERETNING  
Utvalget har bestått av 19 medlemmer i 2021: 
Tarje Nyberg Karlsen (leder), Kalle Ekhaugen (netsleder), Agim Jashanica, Anders 
Eik, Besim Haziri, Cato Berg, Erik Holm, Gisle Nesbakk, Henrik Andrè Ekhaugen, 
Jo Stensvold, Joakim Finstad, Kjell Pedersen, Patrik Gunnar Jakobsson, Silvio 
Büttner, Stian Lundberg Wenner, Stig Børre Elvegård, Tommy Dalheim, Tore 
Hana, Tor-Odin Andersen 
 
Vi har arrangert 1 internt stevne i 2021 hvor vi kombinerte klubbmesterskap og 
Jegermeister'n og en sosial sammenkomst på kvelden. 
 
På tross av nok et spesielt år hvor vi har måttet holde stengt i lengre perioder pga 
Corona har driften gått bra på Åli. Vi satt ny omsetningsrekord i 2021. Årsaken er 
at vi hadde vesentlig flere besøkende på våren enn vi normalt pleier å ha. Vi hadde 
planlagt et rolig år med bakgrunn i den usikre situasjonen ved inngangen til 2021.  
 
På slutten av året fikk vi en mulighet til å kjøpe en pent brukt skytesimulator. Med 
godt samarbeid i utvalget og styret kunne vi utnytte denne muligheten. Utstyret ble 
kjøpt inn og montert med sikte på å kunne tilby digital skytetrening til medlemmer 
og andre tidlig i 2022. Simulatoren blir stående i lokalet vårt på Revehiet på 
Siggerud.  
 
I 2021 fikk foreningen bedre hjemmesider som er lettere å vedlikeholde og holde 
oppdatert. Målet for 2022 er at sidene til utvalget og aktivitetskalenderen skal bli 
vesentlig bedre slik at det blir enkelt å finne den informasjonen man trenger. 
 
Vi håper at ting normaliserer seg i 2022 for selv om det går bra økonomisk så har 
Corona-restriksjonene lagt en demper på både aktivitet og trivsel på banen. 
 
I 2022 planlegger vi ingen større investeringer, men vi er nødt til bruke noen midler 
på vedlikehold. Planen er å holde åpent så mye vi kan i tråd med eventuelle 
Corona-restriksjoner.  
 
Tarje Nyberg Karlsen 
Leder leirdueutvalget. 
 

UNGDOMSUTVALGETS ÅRSBERETNING  
Ungdomsutvalgets reveglugge har vært i aktiv bruk, og det er felt flere rever der.  

Både ved rådyrjakt og elgjakt har ungdomsutvalget hatt med andre ungdommer, 

for å stimulere rekruttering. Ungdomsutvalget har stilt med nødvendig utstyr for en 

spennende dag for de som har vært med.  
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Flere av medlemmene i utvalget har vært med på villsvinjakt i Sverige i løpet av 

2021.  

Ungdomsutvalget stilte ved 150 års-jubileet til NJFF med luftgeværskyting, hvilket 

var svært populært for veldig mange besøkende i alle aldre.  

Hermann Brønlund 

Leder ungdomsutvalget 

 

JAKTUTVALGETS ÅRSBERETNING 
Jaktutvalget har i 2021 bestått av 5 medlemmer: 

Frode Kvalvik Leder 
Rådyrjaktkontakt 
Elgjaktkontakt 
Fellesjakt 
Ettersøk 
Økonomi 

917 45 190 

Herman Brønlund Nestleder 
Rovviltjaktkontakt 
Villsvinjaktkontakt 
Revegluggene  
Viltkamera 

944 70 661 

Anders Aaseby Småviltjaktkontakt  
Beverjaktkontakt 
Rovviltjakt 
Utlån av feller 
Fugletelling 

406 43 663 

Jonathan Herron Webansvarlig 
Jaktkort 
Dagskort 
Kart og poster 
Fellesjakt 

948 03 370 

 Kenneth Belcovski Materialforvalter 
Kasserer elgjakt 
Økonomi 
Fellesjakt 

 934 89 157 
 
 
  

 
 
Aktiviteter 2021 
 
Jaktutvalget har i løpet av 2021 avholdt 6 utvalgsmøter hvorav 4 digitalt på grunn 
av cov-19.  
 
I løpet av våren 2021 ble det arbeidet med jaktsøknader og registering av 
foregående års resultater, samt kåring av vinnere i rovviltkonkurransen. 
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Digitalisering har gjort dette arbeidet mer effektivt. Og det er en stadig øking i antall 
søknader på jakt, særlig rådyrjakt. 
 
Jaktutvalget hadde kortutdeling i juni på Revehiet, hvor jaktkort ble betalt på 
kortautomat. Dette gikk bra, selv under cov-19 restriksjoner. 
 
Bukkejakten i august forløp mye bedre enn året før da vi innførte strengere 
restriksjoner, og folk ble innstendig oppfordret til å ta hensyn til andre jegere, og 
andre brukere av marka. 
 
 
Fellesjakter rådyr. 
Det ble arrangert 5 offisielle fellesjakter i regi av jaktutvalget. Fellesjaktene har blitt 
svært populære og det er i forbindelse med disse de fleste dagskort selges. I snitt 
deltar det ca. 25 jegere pr. fellesjakt.  
Like før siste fellesjakt, ble pandemirestriksjoner innført. Vi valgte å avlyse selve 
lunsjdelen, og gjennomførte selve fellesjakten. Det ble felt 2 rådyr denne dagen. 
 
Fellingsresultater rådyr 2021: 
34 rådyr totalt 

22 bukker 

3 geiter 

9 kje 

30 rådyr i Nordre follo kommuneskoger 

4 rådyr i Syverud skog 

Elgjakt  
Det ble felt 7 elg av en kvote på 13, og utvalget fornøyd med resultatet. 
3 okser  
2 ku 
2 kalver 
Ingen feilskyting! 
 
Småviltjakt 
Fortsatt er småviltsesongen i gang, og resultatene blir klare etter 20. april. 
 
Beverjakt 
Jakten tar seg opp mot slutten av sesongen, og resultatene er klare etter 4. mai. 
Det er noe beverskader mellom Langen og Bråtetjern, men her har vi ikke jakt. 
 
Rovviltjakten er i full gang og det meldes om noe færre felte rever hittil, til 
sammenligning fra tidligere år. Resultater fra rovviltjakten er klar etter 20. april. 
 
Introjakt 
I 2021 gjennomførte utvalget 5 introjakter, som alle er registrert hos NJFF. En av 
de 5 gjennomførte ikke praktisk del av sin introjakt. Han ble tilbudt nye muligheter, 
men takket nei. 
4 deltagere gjennomførte. 1 deltager lyktes å felle rådyr på kurset. Under 
bukkejakten, en fin 6 tagger. 
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Årsplan 2022 
 

1. Jaktutvalget vil fortsette arbeidet med tilrettelegging for rovviltjakt, med å lage en 
fjerde glugg. Lokalisert sørøst i sone 4. I ett område utenom alminnelig ferdsels 
veier. Området endelig landet.  
 

2. Introjakttilbudet skal videreføres, og vil innbefatte lokkejakt på bukk i august, og 
drevjakt på rådyr med hund fra 25. september. 
 

3. Jaktutvalget vil lage egne poster for beverjakten, merket på kart. Det er ikke lett å 
finne ut hvor en skal jakte, om en ikke er veldig godt kjent. 
 

Frode Kvalvik 
Leder Jaktutvalget 
 

JAKTHUNDUTVALGETS ÅRSBERETNING  
Jakthundutvalget har i år bestått av Kai Soot (nestleder), Lene Kjelkenes, Glen 

Larsen, Bjørnar Farberg, Michael Kristiansen, Bjarnar Fagervik, Catharina 

Pedersen og Elin Herstad (ny fra mai 2021) i tillegg til undertegnede. Alle har 

bidratt og tatt delansvar.  

Drop in dressurkvelder på P-plassen ved Atlas Copco har også i år vært 
gjennomført i perioden april - juni og oktober-desember med stort oppmøte. Vi har 
de fleste kveldene delt i to eller tre grupper. Nytt utvalgsmedlem Elin Herstad har 
vært meget aktiv som instruktør i tillegg til Glen, Kai, Bjarnar og undertegnede. 
 
Apportkurs mai – juni 
Apportkurs ble meget godt ledet av Glen Larsen og Anne Borgerud  
Dette ble vellykket med flere instruksjonskvelder i inngjerdingen utenfor Revehiet. 
Kurset ble avsluttet med apportbevisprøve med Svein Kvåle som dommer. Alle 
som fullførte kurset besto prøven og fikk apporbevis.  
 
Aversjonsdressur (hund-sau med elektrisk halsbånd) på Holm gård i samarbeid 
med Karlsrud.  
I år måtte vi gå til innkjøp av nye sauer i samarbeid med Karlsrud for å få 
opprettholdt tilbudet om hund-sau-aversjon. Det løste seg heldigvis. Vi er 
takknemlige for det gode samarbeidet med familien Karlsrud og ansatte der.  
Ellers hadde vi to dugnadskvelder i mai med rydding av innhegning og reparasjon 
av gjerdet. Aversjonskvelder ble avholdt i juni, august og september. I underkant 
av 100 hunder ble prøvet for sau og godkjent og alle utvalgsmedlemmene har 
bidratt.  
 
Sportrening, ettersøk. Det ble gjennomført to annonserte treninger ledet av Michael 
Kristiansen før og etter sommeren. Neste år satser vi på kurs.  
 
Duetrening og uhøytidelig klubbmesterskap/duecup i juni på Tyritun i Enebakk. Vi 
hadde først en treningskveld med dressur og provokasjon med duer. Så var det 
klubbmesterskap/duecup med grilling og sosialt i juni. Vellykket og hyggelig som 
vanlig. 
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Fugletellinga i kommuneskogene 
Vi fikk som tidligere år dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene fra 10.august. 
Vi hadde også i år tidlig i takseringsperioden et informasjonsmøte på Revehiet med 
formål å få med nye taksører. Noen nye ble koblet sammen med erfarne for 
opplæring. Det var også i år på brukbart med observasjoner av orrfugl, men lite 
storfugl å se.  
 
Instruktørutdanning 
Elin Herstad har gjennomført instruktørutdanning grunnkurs. Vi håper å få utdannet 
flere aversjonsinstruktører i 2022. 
 
Gjermund Aas 
Leder jakthundutvalget 
 

ÅRSBERETNINGS FISKEUTVALGETS  
Fiskeutvalget har i 2021 bestått av: Øystein Gleditsch (leder), Arne Gunnar Havnås  

(nestleder), Øivind Sverdrup, Stein Johansen, Nils Wilhelmsen, Henning Sjåstad, 

Martin Sørengen Warnken, Kim Simonsen, Tore Sand, Edward Olastuen, Hans 

Kristian Sandaker 

Utvalget har hatt flere møter enn i 2021, og kunnet møtes til aktiviteter og innsats. 

I 2021 har fiskeutvalget kommet langt med handicap fiskeanlegget ved Tretjern. 

Stedet framstår som ferdig, selv om noen tilrettelegginger og utvikling kan komme. 

Koia er tilpasset som varmestue for brukere med 

bevegelseshemming/handicappede. Ny dør er satt inn og kodelås installert. 

Anlegget ble offisielt åpnet under foreningens markering av NJFF sitt 150 års 

jubileum i oktober. Gode ord vanket om foreningens innsats fra ny og gammel 

skogssjef og politiker fra kommunen. Stedet er allerede til glede for alle som ferdes 

i området.  

Utvalget har fortsatt oppsyn med NJFF båten i Børtervann. Utlån har foregått uten 

problem, kun utbytting av årer/åregafler.  

Utvalget har også i 2021 bidratt til OFA sitt stamfiske med å sette og røkte ruser i 

gytebekker, slik at fisk kan strykes og rogn fra Østmarka igjen kan klekkes og bli ny 

settefisk. En spennende oppgave  

der mange har bidratt over tid for å sikre tilgang på fisk. Det er et sterkt bidrag til 

rogn og  

dermed «stedegen» fisk i våre vann. Det observeres stor og fin fisk i godt hold ved 

stamfiske. 

Oppsyn og informasjonsarbeide foregår primært på medlemmenes turer ut i 

området på eget initiativ, evt ved felles aktivteter ute i marka. 

Samarbeidet med Ofa er godt. OFA sin nye ledelse og den nye avtalen med 

grunneiere i Oslo endrer litt hvordan vi må jobbe for å få settefisk og gjøre 

kultiveringsaktiviteter. Fiskeutsettet blir en søknadsprosess som går til 

Statsforvalter via OFA. Samme gjelder andre kultiveringstiltak. Det er ventet at 
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utsett i 2022 vil foregå som tidligere år, med forskjellen at det søkes fra oss i Ski 

JFF/OFA 701 på forhånd om ønsket mengde fisk pr vann. 

Øystein Gleditsch 

Leder fiskeutvalget 
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REVISJONSBERETNING 
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BUDSJETT 2022 
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INNKOMNE FORSLAG 

STYRETS FORSLAG 
Styret fremmer følgende forslag 

1. Endring av vedtektene 

2. Endring av kontingenten 

1. Endring i vedtektene for Ski JFF.  
 

Forklaring 

Før: Gjennomstreket tekst slettes 

Ny: Understreket tekst legges til 

 

§1 Navn 

Første linje, 

Før: 

Foreningens navn er Ski Jeger- og Fiskerforening (SJFF)  

 

Endring:  

Foreningens navn er Ski Jeger- og Fiskerforening (Ny:Ski JFF 

Før:SJFF ) 

 

Ny: 

Foreningens navn er Ski Jeger- og Fiskerforening (Ski JFF) 

 

§ 2  FORMÅL 

Tredje punkt:  

Før:  

- å sikre en bærekraftig høsting av våre vilt og fiskeressurser, 

basert på tilgjengelig kunnskap. 
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Endring:  

- å sikre en bærekraftig høsting av våre vilt og fiskeressurser, 

basert på tilgjengelig Ny: dokumentasjon og kunnskap. 

 

Ny: 

- å sikre en bærekraftig høsting av våre vilt og fiskeressurser, 

basert på tilgjengelig dokumentasjon og kunnskap. 

 

 

Fjerde avsnitt: 

 

Før: 

- å sikre at viltet og fisken høstes til glede for flest mulig motiverte 

utøvere. 

 

Ny: 

Punktet fjernes i sin helhet. 

 

§ 3 MEDLEMSKAP 

Første avsnitt, andre linje: 
 

Før: 
Medlemmer forplikter seg til å ta imot valg til verv som blir bestemt av 
foreningen, NJFFs styre, representantskap eller landsmøte, men kan 
nekte å ta imot verv for så lang tid som de har fungert. 
 
Endringer: 
Medlemmer forplikter seg oppfordres til å stille til ta imot valg til verv 

som blir bestemt av foreningen, NJFFs styre, representantskap eller 

landsmøte, men kan nekte å ta imot verv for så lang tid som de har 

fungert.   

Ny: 
Medlemmer oppfordres til å stille til valg til verv bestemt av foreningen, 

NJFFs styre, representantskap eller landsmøte, men kan nekte å ta 

imot verv for så lang tid som de har fungert.   
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Tredje avsnitt 

Før: 

Medlemmer som er dømt for brudd på jakt og fiskelovgivningen, eller 

på annen måte ved sin atferd skader foreningen, skal suspenderes av 

styret for en tidsbegrenset periode. Styret kan også nekte å ta opp 

personer som tidligere har forbrutt seg mot forannevnte.   

Endring: 

Medlemmer som er dømt for brudd på jakt og fiskelovgivningen, eller 

på annen måte ved sin atferd skader foreningen, Før: skal Ny: kan 

suspenderes av styret for en tidsbegrenset periode. Styret kan også 

nekte å ta opp personer som tidligere har forbrutt seg mot forannevnte.   

Ny: 

Medlemmer som er dømt for brudd på jakt og fiskelovgivningen, eller 

på annen måte ved sin atferd skader foreningen, kan suspenderes av 

styret for en tidsbegrenset periode. Styret kan også nekte å ta opp 

personer som tidligere har forbrutt seg mot forannevnte.   

 

§ 6 ÅRSMØTE 

Første avsnitt, 

Før:  

Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen 15. februar.  Årsmøtet 
skal innkalles av styret minst to uker før avholdelse. Forslag til saksliste 
for møtet skal følge innkallingen. Saker til årsmøtet må være styret i 
hende innen 31. januar. Saker avgjøres med alminnelig flertall bortsett 
fra de saker som disse vedtekter beskriver noe annet for. Det skal 
føres protokoll fra årsmøtet. 
 
Endring: 

Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen 15. februar.  Årsmøtet 
skal innkalles av styret minst to uker før avholdelse. Forslag til saksliste 
for møtet skal følge innkallingen. Ny: Styret innkaller valgkomiteen til et 
samarbeidsmøte innen 1. desember. Styret skal komme med innspill til 
valgkomiteen om hvilket kunnskapsbehov nye kandidater til styret bør 
ha for kommende periode.  
Saker til årsmøtet Ny: og valgkomiteens innstilling må være styret i 

hende innen 31. januar. Ny: Øvrige utvalg har frist til den 20 januar. 
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Saker avgjøres med alminnelig flertall bortsett fra de saker som disse 

vedtekter beskriver noe annet for. Det skal føres protokoll fra årsmøtet. 

Ny:  

Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen 15. februar.  Årsmøtet 

skal innkalles av styret minst to uker før avholdelse. Forslag til saksliste 

for møtet skal følge innkallingen. Styret innkaller valgkomiteen til et 

samarbeidsmøte innen 1. desember. Styret skal komme med innspill til 

valgkomiteen om hvilket kunnskapsbehov nye kandidater til styret bør 

ha for kommende periode. 

Saker til årsmøtet og valgkomiteens innstilling må være styret i hende 
innen 31. januar. Øvrige utvalg har frist til den 20 januar. Saker 
avgjøres med alminnelig flertall bortsett fra de saker som disse 
vedtekter beskriver noe annet for. Det skal føres protokoll fra årsmøtet. 
 
Punkt 10 
Før: 

Valg av valgkomité på 3 medlemmer.  

 
Endring: 
Valg av valgkomité Ny; bestående av Før: på 3 medlemmer. Ny: 

Valgkomiteen består av leder og to medlemmer. Valget skjer for tre år 

av gangen, og medlemmet kan ikke gjenvelges for påfølgende 3 

årsperiode. Ett nytt medlem av valgkomiteen velges hvert år. 

Valgkomiteens leder er den person som er på valg og har vært 

valgkomitemedlem i to år. Leder har ansvar for komiteens arbeid. 

Valgkomiteens medlemmer skal ikke være styremedlemmer i 

foreningen.  

 

Ny: 

Valg av valgkomité bestående av 3 medlemmer. Valgkomiteen består 

av leder og to medlemmer. Valget skjer for tre år av gangen, og 

medlemmet kan ikke gjenvelges for påfølgende 3 årsperiode. Ett nytt 

medlem av valgkomiteen velges hvert år. Valgkomiteens leder er den 

person som er på valg og har vært valgkomitemedlem i to år. Leder har 

ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteens medlemmer skal ikke 

være styremedlemmer i foreningen.  

 

§ 9 STYRETS PLIKTER 

 

Pkt. 4 
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Før: 

Legge fram for årsmøtet eventuelle forslag om utnevning av 

æresmedlemmer, samt eventuelle forslag om tildeling av NJFF 

diplomer eller gullmerke for videre ekspedering til forbundsstyret i 

NJFF.  

 

Endring: 

Legge fram for årsmøtet eventuelle forslag om utnevning av 

æresmedlemmer, samt eventuelle forslag om tildeling av NJFF 

diplomer eller gullmerke for videre ekspedering til forbundsstyret i 

NJFF.  

Ny: Til æresmedlemmer, kan utnevnes personer, som har utøvd sine 

oppgaver på en måte som har stor betydning for Ski JFF. 

Æresmedlemmer har alle rettigheter i foreningen. Forslag til kandidater 

kan komme fra både styret og medlemmer. Styret innstiller med 

alminnelig flertall. Årsmøte godkjenner med ¾ flertall. 

 

 

Ny: 

Legge fram for årsmøtet eventuelle forslag om utnevning av 

æresmedlemmer, samt eventuelle forslag om tildeling av NJFF 

diplomer eller gullmerke for videre ekspedering til forbundsstyret i 

NJFF.  

Til æresmedlemmer, kan utnevnes personer, som har utøvd sine 

oppgaver på en måte som har stor betydning for Ski JFF. 

Æresmedlemmer har alle rettigheter i foreningen. Forslag til kandidater 

kan komme fra både styret og medlemmer. Styret innstiller med 

alminnelig flertall. Årsmøte godkjenner med ¾ flertall. 

 

Pkt. 6 

Før: 

Nedsette utvalg etter behov, og utarbeide instrukser for disse 

 

Endring: 

Nedsette utvalg etter behov, og Ny: påse at utvalgene utarbeider egne 

arbeidsinstrukser. Før: utarbeide instrukser for disse. 
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Ny: 

Nedsette utvalg etter behov, og påse at utvalgene utarbeider egne 

arbeidsinstrukser. 

 

 

Pkt. 10 

Før: 

Styret er foreningens talerør utad. Dette gjelder saker der foreningen 

skal fremstå som en enhet og som skal formidles til grunneier, 

myndigheter, NJFF eller andre. Styret skal informeres om saker av 

viktig karakter for organisasjonen. 

 

Endring: 

Styret er foreningens talerør utad. Dette gjelder saker der foreningen 

skal fremstå som en enhet Før: og som skal formidles til Ny: ovenfor 

grunneier, myndigheter, NJFF eller andre. Styret skal Før: informeres  

Ny: behandle og innhente informasjon om saker av viktig karakter for 

organisasjonen Ny:, herunder brudd på gjeldene prosedyrer. Styret er 

det avgjørende organet for å gjøre vedtak. 

 

Ny: 

Styret er foreningens talerør utad. Dette gjelder saker der foreningen 

skal fremstå som en enhet ovenfor grunneier, myndigheter, NJFF eller 

andre. Styret skal behandle og innhente informasjon om saker av viktig 

karakter for organisasjonen, herunder brudd på gjeldene prosedyrer. 

Styret er det avgjørende organet for å gjøre vedtak. 

 

§ 11 UTVALG OG KOMITEER 

 

Første avsnitt, siste linje: 

 

Før:  

Styret står fritt til å vurdere behov for dameutvalg, Fest og 

arrangementskomite og Medlemsavis 

 

Endring: 

Styret står fritt til å vurdere behov for Ny: kvinneutvalg Før: dameutvalg, 

fest og arrangementskomite, Ny: IKT og webansvarlig. Før: 

Medlemsavis 
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Ny: 

Styret står fritt til å vurdere behov for kvinneutvalg, fest og 

arrangementskomite, IKT og webansvarlig. 

 

Første avsnitt etter punkter 

 

Før: 

For utvalg/komiteer valgt av årsmøtet, velger også årsmøtet leder. 

Utvalg og komiteer fører egne møteprotokoller hvor alle vedtak 

kommer inn. Alle møtereferater og annen relevant informasjon fra 

utvalgene skal lagres på foreningens digitale lagrings sted. Alle 

utvalgsledere skal kun benytte foreningens mailadresse ved 

kommunikasjon som gjelder foreningens aktiviteter. Styret skal 

informeres om alle som ønsker å sitte i et utvalg.   

 

Endring:  

Leder for utvalgene velges av årsmøtet. Før: For utvalg/komiteer valgt 

av årsmøtet, velger også årsmøtet leder  Utvalg og komiteer fører egne 

møteprotokoller hvor alle vedtak kommer inn. Alle møtereferater og 

annen relevant informasjon fra utvalgene skal lagres på foreningens 

digitale lagrings sted. Alle utvalgsledere skal kun benytte foreningens 

Ny: e-postadresse Før: mailadresse ved kommunikasjon som gjelder 

foreningens aktiviteter. Styret skal informeres om alle som ønsker å 

sitte i et utvalg. 

   

Ny: 

Leder for utvalgene velges av årsmøtet. Utvalg og komiteer fører egne 

møteprotokoller hvor alle vedtak kommer inn. Alle møtereferater og 

annen relevant informasjon fra utvalgene skal lagres på foreningens 

digitale lagrings sted. Alle utvalgsledere skal kun benytte foreningens 

e-postadresse ved kommunikasjon som gjelder foreningens aktiviteter. 

Styret skal informeres om alle som ønsker å sitte i et utvalg.   
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§ 15 IKRAFTTREDEN   

Før: 

Denne lov trer i kraft 9. Februar 2017 

Styret plikter straks å sende de nye lovene til medlemmene.  

Styret plikter å legge ut nye lover/endringer tilgjengelig for 

medlemmene på foreningens hjemmesider innen 1 måned etter 

ordinært/ekstraordinært årsmøte. 

Endring:  

Ny: Denne lov trer i kraft 14. Februar 2022. Før: Denne lov trer i kraft 9. 

Februar 2017 

Før: Styret plikter straks å sende de nye lovene til medlemmene.  

Styret plikter å legge ut nye lover/endringer tilgjengelig for 

medlemmene på foreningens hjemmesider innen 1 måned etter 

ordinært/ekstraordinært årsmøte. 

Ny: 

Denne lov trer i kraft 14. Februar 2022. 

Styret plikter å legge ut nye lover/endringer tilgjengelig for 

medlemmene på foreningens hjemmesider innen 1 måned etter 

ordinært/ekstraordinært årsmøte. 

 

Adresse endring i bunnen: 

 

Før:Postboks 5   

Ny: Bekkefaret 17 

 

Mvh 

Styret i Ski JFF 
 

  



30 av 32 
 

FASTSETTING AV KONTINGENT 

Skriv fra NJFF: 

Fastsettelse av medlemskontingent for 2023 

Hver forening må vedta og melde til NJFF sentralt om det skal benyttes lav, middels 
eller høy kontingentsats for hovedmedlemmene. 

NJFFs landsmøte i november gjorde vedtak om å innføre mer enhetlige 
medlemskontingenter i organisasjonen. Tidligere har organisasjonsleddene selv bestemt 
sin andel av medlemskontingenten, noe som har resultert i et stort antall forskjellige 
kontingentstørrelser. Landsmøtevedtaket innebærer enklere medlemsadministrasjon og 
bedre kjøpsløsninger for nye medlemmer. 

For hovedmedlemskap er det innført en tredeling, hvor den enkelte lokalforening selv kan 
bestemme hvilket kontingentnivå som skal benyttes, det vil si lav, middels eller høy. For 
øvrige medlemskategorier vil nivået være enhetlig uavhengig av foreningstilknytning. 

Landsmøtet har vedtatt en ramme, det vil si maksimalbeløp, for satsene på hver 
medlemskategori. Dette innebærer blant annet maksimalbeløp også for de tre nivåene for 
hovedmedlemskap. 

Innenfor den landsmøtevedtatte rammen skal NJFFs representantskap beslutte 
kronebeløpet for hver medlemskategori. I praksis vil det sannsynligvis si at beløpene vil 
ligge litt i underkant av den øvre rammen som landsmøtet har vedtatt. 
Representantskapsmøtet som holdes våren 2022 skal vedta kontingentsatsene for 2023. 

Landsmøtevedtatt øvre kontingentramme 

Kategori Sentralt Fylke Forening Totalt 

Hovedmedlemskap med Jakt & Fiske lav 
590 95 60 745 

Middels 
590 95 135 820 

Høy 
590 95 210 895 

Barne- og ungdomsmedlemskap med Jakt & Fiske 
315 60 50 425 
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Landsmøtevedtatt øvre kontingentramme 

Kategori Sentralt Fylke Forening Totalt 

Barne- og ungdomsmedlemskap uten Jakt & Fiske 
185 60 50 295 

Pensjonist/uføremedlemskap med Jakt & Fiske 
430 90 50 570 

Ektefelle/samboermedlemskap uten Jakt & Fiske 
185 85 50 320 

Sidemedlemskap uten Jakt & Fiske 
185 30 200 410 

Æresmedlemskap 
310     310 

Direktemedlemskap med Jakt & Fiske 
805     805 

Familiemedlemskap 
780 120 220 1120 

Representantskapet gis fullmakt til årlig å justere kontingentrammen i takt med den totale 
pris- og kostnadsutviklingen i samfunnet. Dette er den øvre rammen for kontingenter.  

Hver lokalforening må nå i vinter bestemme om deres kontingentnivå for 
hovedmedlemskap skal være lav, middels eller høy. Hvis foreningen vedtar sine 
kontingentsatser på årsmøtet, blir det årsmøtet i 2022 som må vedta dette nivået for 
2023. Dersom en forening ikke melder inn dette til NJFF sentralt, vil middels nivå bli 
benyttet. 

STYRETS INNSTILLING  
 Styret innstiller på høy sats som allikevel vil gi en reduksjon i medlemskontingenten for 

Ski JFF. Ved å velge en lavere sats mener styret det kan medføre et redusert tilbud til 

medlemmene. 

Forslag: Høy sats 
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VALG 
 

VALG AV VALGKOMITE PÅ 3 MEDLEMMER 
 


