
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtekter 

for 

Nordre Hurum 

Jeger- og Fiskerforening 
(Stiftet 10. juni 1932) 

 

 

Med endringer vedtatt på årsmøtet 3.6.2020 

 

 

 



§ 1. Foreningens navn er Nordre Hurum Jeger- og Fiskerforening. Stiftet 10. juli 1932. 

Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. 

 

§ 2. Formål 

 

Foreningens formål er å: 

 

 Knytte jegere og fiskere sammen i felles arbeid for å øke vilt- og fiskebestandene ved 

positive tiltak på vilt- og fiskestellets område i Hurum. 

 Arbeide for human jakt og ansvarsbevisst ferdsel i skog og mark. 

 Innarbeide respekt for jakt-, fiske- og friluftslovgiving hos allmennheten, og vise gjensidig 

hensyn. 

 Arbeide for vern av naturens produksjonsgrunnlag for vilt og fisk. 

 Arbeide for korrekt bruk av våpen og sportsfiskeredskap. 

 Samarbeide med offentlig myndigheter og foreninger med samme formål. 

 

§ 3. Medlemskap 

 

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

foreningen. Medlemmer forplikter seg til å ta imot valg til verv og delta på dugnadsarbeid 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. 

 

Grunneiere som etter avtale med styret overlater sine jakt- og fiskerettigheter til foreningen, er 

automatisk medlemmer dersom de ønsker dette. Grunneiere må betale forbundsdelen av 

kontingenten. 

 

Medlemmer som gjør seg skyldig i brudd på jakt- og fiskelovgivningen eller på annen måte ved sin 

atferd skader foreningen, bør suspenderes av styret. Styret kan også nekte å ta opp personer som 

tidligere har forbrutt seg mot forannevnte. Blir medlemmer ekskludert fra foreningen, skal dette 

rapporteres til forbundet. Vedkommende medlem har rett til å fremlegge sin sak for årsmøtet som 

tar avgjørelse i saken med 2/3 flertall. 

 

Medlemmer er pliktige til å rapportere ethvert tilfelle av ulovlig fangst, jakt/fiske eller annen 

opptreden som skader foreningen. 

 

 

§ 4. Kontingenter 

 

Foreningen følger NJFFs ordning med direkte innkreving av medlemskontingenten. 

 

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

 

Kontingenten til foreningen blir fastsatt av årsmøtet. 

 

De som ikke har betalt kontingenten eller sendt utmelding til NJFF, vil bli slettet fra 

medlemsregisteret i forbindelse med årsavslutningen ca. 01.10., og blir dermed utmeldt av NHJFF. 

 

§ 5. Foreningens ledende organ 

 

1. Ordinært årsmøte. 

2. Ekstraordinært årsmøte. 



3. Medlemsmøte. 

4. Styret. 

5. Utvalg. 

 

§ 6. Styret 

 

Foreningen ledes av et styre på inntil 13 medlemmer, som sammen med 1 vararepresentant skal 

velges av årsmøtet for 2 år av gangen. Det enkelte utvalg velger selv sin vararepresentant for 

utvalgsleder. Ved første årsmøtet står nestleder, sekretær, styremedlem og 2 utvalgsmedlemmer på 

valg. De resterende i styret står på valg ved påfølgende årsmøte. 

 

Styrets medlemmer er: 

 

Leder. 

Nestleder. 

Sekretær. 

Kasserer. 

Styremedlem. 

Leder viltstellutvalg. 

Leder fiskestellutvalg. 

Leder ungdomsgruppe, samt 1 person som velges på ungdomsgruppens årsmøte. 

Leder hundeutvalg. 

Leder skyteutvalg. 

Leder hytteutvalg. 

Leder kvinneutvalg 

 

Styremøter blir avholdt når styreleder fastsetter dette, eller når det blir krevet av minst 6 

styremedlemmer. 

Styret er vedtaksført når minst 6 av styrets representanter møter, eller ved 2/3 av de til enhver tid 

sittende representanter. 

Vedtak avgjøres ved simpelt flertall. Ved like stemmetall er forslaget forkastet. Det skal føres 

protokoll fra hvert styremøte. 

 

§ 7. Styrets plikter 

 

 Verne om foreningens interesser, forvalte midlene og håndheve vedtektene. 

 Føre fortegnelse over avgiftssatsene for jakt/fiske og over jakt- og fiskebestemmelser for 

foreningen. 

 Beramme medlemsmøter samt ordinært, evt. ekstraordinært årsmøte og lage protokoll fra 

disse. 

 Utarbeide retningslinjer for foreningens utvalg og for jakt-/fiskeoppsyn. 

 Legge fram for årsmøtet melding om virksomhet i foreningen i siste kalenderår, revidert 

regnskap for kalenderåret, samt budsjettforslag for kommende år. 

 Sørge for at foreningens arkiv holdes i orden. 

 Framlegge for årsmøtet eventuelle forslag om utnevning av æresmedlemmer og tildeling av 

annen heder, samt fremlegge eventuelle forslag om tildeling av NJFFs diplomer eller 

gullmerke for videre ekspedering til forbundsstyret i NJFF. 

 Sende årsmelding til NJFF innen 31. mars hvert år. 

 Anmelde innrapportert ulovlig fangst, jakt og fiske. 

 Velge andre utvalg etter behov. 

 

 



§ 8. Regnskap 

 

Foreningens regnskapsår følger kalenderåret. Regnskapet skal revideres av inntil to revisorer som er 

valgt av årsmøtet. Alternativt kan styret velge å leie inn autorisert regnskapsfører/ revisor. 

Revisorene/ regnskapsfører gir innstilling om regnskapet til årsmøtet. Foreningen dekker utgiftene 

til sine representanter til landsmøte samt reiseutgifter og andre utgifter som styremedlemmer og 

andre medlemmer har i foreningens tjeneste, dersom det framsettes krav om dette. 

§ 9. Ordinært årsmøte 

 

Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av mars. Årsmøtet skal varsles av styret innen 

første uke av januar. Årsmøtet skal innkalles av styret med 8 dagers varsel. Saksliste for møtet skal 

følge innkallingen hvor alle innkomne forslag skal være oppført. Saker som ikke er oppført på 

sakslista, kan ikke avgjøres på møtet med mindre styret foreslår saken fremmet og at slike forslag 

blir vedtatt med 2/3 flertall av årsmøtet. 

 

Varsel og innkalling til årsmøtet kunngjøres på NHJFFs nettsider. 

 

Saker til årsmøtet må sendes til styret senest innen utgangen av januar. Forslag til vedtektsendringer 

krever 2/3 flertall på årsmøtet. Vedtektsendringer kan bare behandles av ordinært årsmøte og må 

godkjennes av NJFF. Det skal føres protokoll fra årsmøtet. 

 

Særskilte bestemmelser om jakt og fiske for foreningens områder avgjøres av årsmøtet med simpelt 

flertall. 

 

 

På årsmøtet skal følgende behandles: 

 Valg av ordstyrer. 

 Valg av to medlemmer til å kontrollere at protokollen er ført i tråd med vedtak som er fattet 

av årsmøtet og undertegne protokollen. 

 Årsmelding fra siste kalenderår. 

 Regnskap fra siste kalenderår. 

 Budsjettforslag for kommende år. 

 Fastsette medlemskontingent og avgifter for jakt- og fiskekort i foreningen. 

 Valg av leder. 

 Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret. 

 Valg av medlemmer til utvalg og andre representanter. 

 Valg av revisor.  

 Valg av valgkomite på tre medlemmer. 

 Andre saker som er oppført på dagsorden. 

 Ta avgjørelser i saker utenom dagsorden som styret og årsmøtet har vedtatt å ta opp til 

behandling. 

 

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

Årsmøtet skal utnevne æresmedlemmer samt gi annen heder til medlemmer etter innstilling fra 

styret. 

Valg skal foregå skriftlig om ikke årsmøtet enstemmig vedtar noe annet. 

Stemmelikhet ved valg avgjøres ved loddtrekning. Andre saker på årsmøtet blir avgjort ved simpelt 

flertall. 

 

Det er bare medlemmer som er registret i NHJFFs medlemsregister som betalende medlemmer for 

inneværende år som har stemmerett på årsmøtet.  



 

 

§ 10. Ekstraordinært årsmøte 

 

Ekstraordinært årsmøte blir innkalt når styret finner det ønskelig eller dersom det blir krevet 

skriftlig av 1/3 av medlemmene. Varsel og innkalling til ekstraordinært årsmøte kunngjøres på 

NHJFFs nettsider. Varsel om ekstraordinært årsmøte sendes i tillegg elektronisk til alle medlemmer 

til den e-postadressen som er registret i NHJFFs medlemsregister. Det skal føres protokoll fra 

ekstraordinært årsmøte. Møtet skal ikke ta avgjørelser i andre saker enn de som er oppført i 

innkallingen. 

 

§ 11. Viltstellutvalget 

 

Viltstellutvalget er sammensatt av inntil fire medlemmer. Leder er styremedlem i foreningen, og ett 

medlem er vara for leder. Medlemmene blir valgt av årsmøtet for to år av gangen. 

 

Viltstellutvalgets oppgaver: 

 Planlegge og sette i verk ønskelige viltstelltiltak i samarbeid med styret, samt arbeide for å 

skaffe jaktmuligheter og ordne med tildeling av jaktkort. 

 Fremme eventuelle forslag til endringer av jakttider eller fangstmetoder i foreningens 

terreng. 

 Føre oversikt over felt vilt og variasjoner i bestanden innen foreningens terreng. 

 Sende melding til styret om arbeidet i utvalget siste år. 

 Ha ansvar, vedlikehold og ettersyn av foreningenes utstyr som faller naturlig inn under 

utvalget. 

 

§ 12. Fiskestellutvalget 

 

Fiskestellutvalget er sammensatt av inntil fire medlemmer. Leder er styremedlem i foreningen, og 

ett medlem er vara for leder.  Medlemmene blir valgt av årsmøtet for to år av gangen. 

 

Fiskestellutvalgets oppgaver: 

 Planlegge og sette i verk ønskelige fiskestelltiltak i samarbeid med styret, samt arbeide for å 

skaffe fiskemuligheter for medlemmene og allmenheten, samt ordne med salg av fiskekort. 

 Fremme eventuelle forslag til endringer av fisketider og fiskemetoder i foreningens 

fiskevann. 

 Føre oversikt over variasjoner i bestanden i foreningens fiskevann. 

 Ordne med konkurranser og instruksjon i bruken av fiskeredskap. 

 Sende melding til styret om arbeidet i utvalget siste år. 

 Ha ansvar, vedlikehold og ettersyn av foreningens utstyr som faller naturlig inn under 

utvalget. 

 

§ 13. Skyteutvalget 

 

Skyteutvalget er sammensatt av inntil fire medlemmer. Leder er styremedlem i foreningen, og ett 

medlem er vara for leder.  Medlemmene blir valgt av årsmøtet for to år av gangen. Skyteutvalgets 

oppgaver: 

 Planlegge og å sette i verk ønskelige skyteaktiviteter i samarbeid med styret. 

 Leirdueskyting. 

 Arrangere storviltprøver, eventuelt å være behjelpelig med slike arrangementer. 

 Avvikle den praktiske delen av jegerprøven. 



 Sende melding til styret om arbeid i utvalget siste år. 

 Ha ansvar, vedlikehold og ettersyn av foreningenes utstyr som faller naturlig inn under 

utvalget. 

 

§ 14. Hundeutvalget 

 

Hundeutvalget er sammensatt av inntil fire medlemmer. Leder er styremedlem i foreningen, og ett 

medlem er vara for leder.  Medlemmene blir valgt av årsmøtet for to år av gangen. 

 

Hundeutvalgets oppgaver: 

 Planlegge og å sette i verk ønskelige tiltak for hund i samarbeid med styret. 

 Aktiviteter for hund og eier. 

 Ordne med trening og godkjenning av ettersøksekvipasjer. 

 Ordne med jakthundprøver. 

 Føre lister over godkjente ettersøkshunder. 

 Sende melding til styret om arbeid i utvalget siste år. 

 Ha ansvar, vedlikehold og ettersyn av foreningenes utstyr som faller naturlig inn under 

utvalget. 

 

§ 15. Ungdomsgruppe 

 

Det kan opprettes en egen ungdomsgruppe i foreningen. Ungdomsgruppa avholder eget årsmøte. 

Medlemmer inntil 25 år har stemmerett. På ungdomsgruppas årsmøte velges et ungdomsstyre 

bestående av leder, sekretær, kasserer og et styremedlem samt representanter til foreningens jakt- og 

fiskestellutvalg. I tillegg skal det i styret sitte en representant valgt av foreningen. Denne skal ha full 

tale-, forslags- og stemmerett. I foreningens styre skal en fra ungdomsgruppa være representert med 

samme rettigheter. Alle medlemmer i ungdomsgruppa må være medlem av foreningen. 

 

Arbeidsområder: 

 Styret i ungdomsgruppa forbereder saker og innkaller til ungdomsgruppas årsmøte, som 

avholdes før foreningenes årsmøte. 

 Styret i ungdomsgruppa behandler saker som er av betydning for ungdomsgruppa. Styret i 

ungdomsgruppa planlegger og samordner virksomheten i gruppa etter de retningslinjer som 

til enhver tid er gitt av foreningen. 

 

§ 16. Antall utvalg og ansvarsområder 

 

Foreningen skal legge til rette et så bredt spekter av utvalg som mulig. Antall utvalg og utvalgenes 

ansvarsområder kan variere ut fra hva som til enhver tid er hensiktsmessig for drift av foreningen, 

og hva som er praktisk mulig.  

 

 

§ 17. Utmelding av NJFF 
 

Utmelding av NJFF krever 2/3 flertall ved skriftlig avstemming blant de frammøtte medlemmer på 

et årsmøte. Resultatet av avstemmingen skal legges frem for det følgende ordinære årsmøtet som 

gjør endelig vedtak. 

 

§ 18. Oppløsing av foreningen 
 

Dersom det foreligger et grunngitt forslag om oppløsning av foreningen skal styret behandle dette 

som fastsatt for vedtektsendring. Endelig avgjørelse i saken krever 2/3 flertall i to på hverandre 



følgende ordinære årsmøter. Dersom det blir vedtatt å oppløse foreningen, skal foreningens midler 

disponeres av NJFF til fremme av forbundets formål i foreningens kommune/dens distrikt. 
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