
RETNINGSLINJER TIL VEDTEKTENE 

FOR 

RISØR JEGER OG FISKERFORENING, TRYTA 
Stiftet 10. desember 1949 

Vedtatt på årsmøtet 10.mars 2022 

 

 

 § 6 ÅRSMØTE 

Tidspunkt og sted for årsmøtet skal kunngjøres gjennom annonsering i lokalavisen og på 

hjemmesiden senest 4 uker før møtet skal holdes. I kunngjøringen skal det fastsettes en frist 

for når saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende. 

Styret skal senest 1 uke før årsmøte offentliggjøre på hjemmesiden www.tryta.com saksliste 

og dokumenter som skal behandles på årsmøte.  

En huskeannonse ca 1 uke før årsmøtet i lokalavisen. 

 

 

§ 8 STYRET 

Styret innehar følgende verv: 

Leder 

Nestleder 

Sekretær 

Kasserer 

Styremedlem - Leder av viltstellutvalg 

Styremedlem - Leder av fiskestellutvalg 

Styremedlem - Leder av ungdomsutvalg 

1 varamedlem 

 

Leder, kasserer og to styremedlemmer står på valg samtidig, mens nestleder, sekretær og 

øvrige styremedlemmer er på valg de øvrige år.  

 

Første varamedlem møter fast på styremøtene for å være oppdatert til en hver tid, og har 

talerett, og stemmerett dersom styret ikke er fulltallig. 

2, 3 og 4 varamedlem er nestlederne i henholdsvis viltstellutvalget, fiskestellutvalget og 

ungdomsutvalget, og er personlige varamedlem for utvalgenes ledere.  

 

Styret kan beslutte at eventuelle andre utvalgsledere - skal ha rett til å være tilstede på 

styremøtene med talerett. 

 

 

 

 

http://www.tryta.com/


§ 9 STYRETS PLIKTER 

Viltstellutvalg 

Viltstellutvalget er sammensatt av minst fire medlemmer. Lederen er styremedlem i 

foreningen, Nestleder er varamedlem til styret. Medlemmene i utvalget blir valgt av årsmøtet 

for to år av gangen.  

Viltstellutvalget skal bl.a.: 

 Planlegge, og sette i verk ønskelige viltstelltiltak i samarbeid med styret. 

 Bedre allmennhetens adgang til jakt. 

 Sikre god kontakt/samarbeid med grunneierne. 

 Følge opp kommunal planlegging og delta i kommuneplanarbeidet i den hensikt å 

bevare viltets leveområder. 

 Forberede besvarelser på høringer av faglig art for styret. 

 Ha minst en jaktrelatert åpen medlemskveld/dag pr. år 

 Lage beretning om utvalgets arbeid siste år, samt utarbeide aktivitetsplaner. 

 

b) Fiskestellutvalg 

Fiskestellutvalget er sammensatt av minst fire medlemmer. Lederen er styremedlem i 

foreningen, Nestleder er varamedlem til styret. Medlemmene i utvalget blir valgt av årsmøtet 

for to år av gangen.  

Fiskestellutvalget skal bl.a.: 

 Planlegge og sette i verk ønskelige fiskestelltiltak i samarbeid med styret. 

 Bedre allmennhetens adgang til fiske. 

 Følge opp kommunal planlegging og delta i kommuneplanarbeid i den hensikt å 

bevare fiskens leveområder. 

 Sikre god kontakt/samarbeid med grunneierne. 

 Ordne med konkurranser på fiskesektoren. 

 Forberede besvarelser på høringer av faglig art for styret. 

 Ha minst en fiskerelatert åpen medlemskveld/dag pr. år 

 Lage beretning om utvalgets arbeid siste år, samt utarbeide aktivitetsplaner. 

 

 

c) Ungdomsutvalg 

Ungdomsutvalget er sammensatt av minst fire medlemmer. Lederen er styremedlem i 

foreningen, Nestleder er varamedlem til styret. Medlemmene i utvalget blir valgt av årsmøtet 

for to år av gangen.  



Ungdomsutvalget skal bl.a.: 

 Sørge for å gi barn og ungdom gode aktivitetstilbud innenfor foreningens formål. 

 Sørge for å gi barn og ungdom inspirasjon og opplæring i jakt, fiske og friluftsliv. 

 Prøve å stimulere barn og ungdom til engasjement i organisasjonen. 

 Lage beretning om utvalgets arbeid siste år, samt utarbeide aktivitetsplaner. 

 

d) Miniatyrskyteutvalg 

Miniatyrutvalget er sammensatt av minst fire medlemmer. Medlemmene i utvalget blir valgt 

av årsmøtet for to år av gangen. Leder og to medlemmer står på valg samtidig og nestleder og 

de øvrige medlemmene er på valg de øvrige år. 

Miniatyrskyteutvalget skal bl.a: 

 Sørge for skyteaktivitet i Risørhallen en dag pr. uke mellom kl.1800 og 2000 høst og 

vår. 

 Sørge for at aktiviteten foregår trygt og sikkert. 

 Sørge for nødvendig vedlikehold av våpen. 

 Sørge for at det til enhver tid er ammunisjon og skiver tilgjengelig. 

 Bistå ved andre arrangementer i foreningen. 

 Lage beretning om utvalgets arbeid og aktivitet siste år. 

 

e) Hytteutvalg 

Foreningen har to hytter, Skarbu og Uvdalen. Hytteutvalgene er sammensatt av minst fire 

medlemmer. Medlemmene blir valgt på årsmøte for to år av gangen, Leder og ett medlemmer 

står på valg samtidig og nestleder og medlem er på valg de øvrige år. 

 

Hytteutvalgene skal bl.a: 

 

 Sørge for at hytta og området rundt blir vedlikeholdt og i varetatt på best mulig måte. 

 Sørge for at det er nok fyringsved. 

 Sørge for at utedoen blir tømt ved behov, senest ved vårklargjøring. 

 Sørge for at båtene er sjøsatt og klargjort til bruk, så snart forholdene er til stede. 

 Sørge for at båtene blir vedlikeholdt og landsatt når forholdene tilsier det. 

 Bistå ved arrangementer tilknyttet hytta. 

 Lage beretning om utvalgets arbeid og aktivitet siste år. 

 

  


