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Sak 3 leders betraktninger 

 

             Leders tanker etter 2021 

 

   Nok et Corona år 

Godt Nytt År! Sjelden er vel dette utsagnet ment sterkere, vi alle ønsker at denne pandemien som har 

styrt våre liv i nå 2 år må få en ende.  

Når det er sagt så er det vel slik her oppe i nord at Corona pandemien ikke har vært så utslagsgivende 

for vårt levesett som lengre sør i landet, ihvertfal så gjelder det for meg personlig. Her oppe så har vi 

vår fantastiske natur rett utenfor vår stuedør som ligger der og bare venter på å bli brukt, garantert 

smittefritt. 

Måtte det alltid forbli slik! 

. 

Pukkellaks 

Den forventede pukkellaks invasjonen som man fryktet etter 2019 sesongen slo til for fult og vel så 

det. 

Det blei prøvd på mange måter å påvirke styrende myndigheter og beslutningstakerne i denne saken. 

Men det viste seg nesten håpløst å få ting på plass før invasjonen var et faktum, sendrektighet og 

beslutningsvegring var gjennomgangsmelodien fra høsten 2019 til forsommeren 2021. 

Ikke før laksen sto på dørterskelen så var det noen som våknet så vidt og noe begynte å skje. 

Man måtte omtrent tvinge representanter for regjeringa ut i elva for å erfare selv hvor ille dette var. 

Heldigvis så har vi i Finnmark mange oppegående og særdeles dyktige foreninger som vet å prøve å ta 

vare på vår sterkt pressede Atlanterhavslaks. 

Disse foreningene har gjort siden 2017 en formidabel jobb, gratis. 

De har stått døgn på døgn i sin elv og håvet opp titalls tonn av denne uønskede arten, gratis. 

Det er brukt mange tusen dugnadstimer i elvene i Finnmark, gratis. 

Men dette gratisarbeidet må nå snart ta slutt, lokalforeningene er sliten og lei av å gjøre en jobb som 

helt klart må gjøres av andre instanser, det må gis tilstrekkelig med midler slik at denne jobben kan 

gjøres av lønnet personell. 

Folk vil selvfølgelig bidra, men gratis arbeidet må ta slutt nå. 

Vil benytte anledningen til å gratulere Sør-Varanger JFF med fiskestellsprisen  på landsmøte nå sist 

høst. Vel fortjent. De har vært en foregangs forening i kampen mot pukkellaks. 

                                                                 

Rettigheter 

Rettighetskampen som nå foregår i Finnmark ser ikke ut til å engasjere våre medlemmer så sterkt som 

f.eks elgforvaltning eller motorferdsel, det kan jeg forstå. 

Finnmarksloven og Kommisjon sammenblandet med FeFo og Utmarksdommstolen kan bli mye for 

noen og enhver. Tungt stoff å sette seg inn i. 



Men det er kjempeviktig er at vi kan stå sammen for å bevare Finnmark under en forvalter slik at vi 

ikke risikerer å få mange grunneiere slik vi ser lengere sør. 

Noen mener at det kan ikke være farlig, det går jo helt fint der sør, til det kan jeg si:  

vi vet ikke hva vi har før det er borte. 

Nå ser det ut for at saken som omhandler Finnmarkskomisjonen rapport 4 Karasjok vil komme til 

Domstolen for behandling, og høyst sannsynlig til Høyesterett der den hører hjemme. 

Og det er dette vi i Finnmark har jobbet for, vi må få en endelig avklaring på dette spørsmålet uansett 

hvilken vei dette tipper. 

                                                                    Styre verv 

Etter sist årsmøte fikk vi på plass ny kasserer, meget bra. 

Men vi mangler ennå en person som kan ta på seg BU 

Jeg ser at det å ha verv i lag og foreninger i dagens samfunn er ikke noe som folk higer etter, tidligere 

kunne det være litt kamp om å ha verv i styret. 

Vi som medlemmer bør ta en runde med oss selv og prøve å bidra litt mer, foreningene kan ikke 

fungere uten ett styre, dette gjelder også  Neiden & Omegn JFF. 

Men om du skulle få et verv, så vil det stilles det krav til at du gjør den jobben som forventes av deg.  

 

Medlemsutvikling 

Vi har hatt en meget gledelig medlemsutvikling i N&O JFF, pr 31.12.21 så hadde vi 163 betalende 

medlemmer. Det er 14 flere enn sist år. 

Vi vil alltid ha rom for nye og flere medlemmer, og alle som ønsker det får bli med. 

Det er også en styrke for NJFF å ha en stor medlemsmasse når vi taler jegerne og fiskernes sak 

 

Samfunn 

Vi jeger og fiskere, har et ansvar. Vi blir målt og veid i forhold til hva vi gjør og sier, der er mange 

rundt oss som ser på oss og vår oppførsel blir lagt merke til, Den gode oppførsel og holdning er det 

som kjennetegner oss, men det er gjerne de få tilfellene med negativt fortegn som blir tilgodesett 

spalteplass i media. Spesielt vi som har levd en stund har et ansvar overfor våre unge, som gjerne lærer 

av oss, Alle vi må sørge for å opprettholde den gode tiltroen landets befolkning har til oss som jegere 

og fiskere. 

Jeg vil benytte anledningen til å takke våre frivillige som gjør en fantastisk jobb for å holde hjulene i 

gang i foreningen, uten denne innsatsen så hadde ikke foreningen eksistert. 

Dette gjelder alle fra brøyting av skytebanen vinterstid drift av begge skytebanene, fiskeutvalget som 

står på gjennom vinteren med uttynningsfiske i våre forpaktede vann, jaktutvalget som gjør en 

strålende jobb med bl.a elgforvaltning, vi har vel aldri hatt så stor å sunn elgstamme i Kommunen som 

vi har nå. Det er ytterst viktig at disse får gjøre sin jobb på en trygg og god måte, uten å måte tåle hets 

og utidig oppførsel i sitt virke. 

 

Til slutt vil jeg få takke alle medlemmer for det året som har gått.  

Gode jakt og fiskehilsener 

 

Geir Thrane 

Leder Neiden & Omegn JFF 

 

 

 

 

 



Sak 4 beretninger 

 

           Styrets beretning for 2021 

 

Styrets sammensetning i perioden 

Leder:     Geir Thrane      

Nestleder:    Frode Johansen 

Kasserer:    Kim Sundfær 

Sekretær:    Håvard Ø Eikrem 

Styremedlem    Torgeir Nilsen 

Leder rifleutvalget      Fredrik kalliainen 

Leder leirdueutvalget    Robert Flatli 

Leder jaktutvalg   Bjørge Sundfær 

Leder fiskeutvalg   Trond Arild Johnsen 

Kvinnekontakt   Mona Siri Varsi 

Leder barne/ungdomsutvalg   

Vararepresentant    Steinar Henriksen og Arild Sundfær 

 

Materialforvalter   John Erling Varsi 

 

Valgkomite                                        Bengt Stokkvold. Roy Mikkola og Trine Amundsen 

Revisorer    Jan Erik Gjernes og Jostein Nordgård 
 
Oversikt over antall medlemmer. 31.12.2020                        Betalt i 2020 

 

Hovedmedlem m/tidsskrift               65    

Barne-/Ungdomsmedl.                 13   

Pensj./Uføremedle.              30    

Ektefelle/samboer         7    

Sidemedlem                             17 

Familiemedlemmer      15    

Æresmedlemmer                    2        
Sum medlemmer                      149                    149 

 

Oversikt over antall medlemmer. 31.12.2021          Betalt i 2021 

  
Hovedmedlem m/tidsskrift             71    

Barne-/Ungdomsmedl.               13   

Pensj./Uføremedle.                      32    

Ektefelle/samboer       6    

Sidemedlem                           22 

Familiemedlemmer     21    

Æresmedlemmer                   2        
Sum medlemmer                              167                    163 



 
 

Styremøter – medlemsmøter – antall behandlede saker 

Det har vært avholdt 4 styremøter og 14 saker er behandlet 

 

 

Representasjon/Kurs/ Uttalels 

-Foreninga var i 2021 representert på NJFF Finnmarks årsmøte med F Kalliainen og R Flatli.            

-Foreninga har deltatt på møter om kvotesetting av elg  

-Det er avholdt noen sporprøve 

-Det er ikke avholdt noen JP-kurs, dette mye pga korona situasjonen. 

- Foreninga var medarrangør sammen med S-V JFF Og Pasvik JFF i forbindelse med visning 

av 150 års jubileumsfilmen  Jakt og fiskelandet på Aurora Kino. 

 

        

 Informasjon til medlemmene via vår hjemmeside /facebook  

All informasjon til våre medlemmer er nå digitalt. Denne blir delt på vår hjemmeside, 

Facebook og 

e-post/sms 

Robert Flatli, Geir Thrane er de som styrer vår hjemmeside.  

Roberts e-postadresse er: rhflatli@online.no 

Geirs     e-postadresse er: geirthrane@gmail.com 

 

 

 

Grasrotmidler pr. 31.12.2021 

Grasrotmidlene har også i år gitt oss kjærkommen inntekt.    

Ved årsskiftet har Neiden & Omegn JFF 51 spillere som støtter oss med grasrotmidler.  Ifølge 

oversikt pr. 31.12.21 har vi fått inn kroner 59.917,03 siste år. Det er ca kr 2.400.- mindre enn i 

2020. Dette er midler som vi absolutt ønsker å beholde og gjerne øke noe, så vi oppfordrer 

våre medlemmer og andre støttespillere til å tilknytte Neiden & Omegn JFF som 

grasrotmottaker 

Vårt organisasjonsnummer er :993 948 497 

  

 

Riflebanen / Leirduebanene 

Myndighetene bestemte at storviltjegerne ikke trengte å gjennomføre de obligatoriske 30 

treningskudd, Men at det kun var oppskytingen som måtte gjennomføres. 

Men allikevel var det til tider god pågang på banen av jegere som ønsket å trene. Det er meget 

gledelig å registrere. 

Kommunens skadefellingslag har benyttet vårt anlegg tilnærmet normalt. 

På leirdueannlegget har det vært lignende situasjon. Godt oppmøte på en del skytinger, 

spesielt vår nye leirduesti viste seg å bli populær. 

Neiden & Omegn JFF har forholdt oss til alle de korona restriksjoner og råd som 

myndighetene har kommet med. 

 

 

Samarbeid med GSV 

Vi har ikke hatt noen skriftlig  avtale siste år, kortene ligger litt hos GSV og hva de ønsker. 

Men GSV har benyttet vårt anlegg til div skyteaktiviteter for soldater og befal. 

mailto:rhflatli@online.no
mailto:geirthrane@gmail.com


 

 

Revejakta 

Sesongen 2020-2021 hadde vi hatt svært beskjedne utbetalinger for skutt rev. 

Predatorpremieringen som har gått i regi av alle tre JFF foreninger i Kommunen ser ut for å 

være lagt på is foreløpig 

Hva som skjer denne sesongen, er ennå uvisst.  

 

 

Kommunens skadefellingslag 

Det har vært trening for skadefellingslaget i Sør–Varanger på riflebanen.  

Dette er grei butikk for vår forening. 

 

 

Terminfestet blod- og fersksporprøver. 

Det har blitt gjennomført sporhund prøver i foreningens regi i 2021 

 

 

Forpaktede fjellvann 

Vi har forpaktning på 7 fiskevann.  Alt det formelle er i orden både når det gjelder telt/hytte 

og dispensasjoner. Samtidig som vi driver med uttynningsfisket har vi oppsyn med vannene.  

Vi har et godt samarbeid med FeFo. Forpakningsavtalen har blitt fornyet i 2021, og ny søknad 

om disp er under utarbeidelse. 

 

 

Broen over Gallokelva 

Brua er pr september 2021 befart og funnet i orden. 

 

Ny gapahuk til skytebanen 

Gapahuken er satt opp i 2020, men ikke malt. 

Dette må gjøres til sommeren. 

 

Annet arbeid  

Som tidligere år hadde foreningen planer om div dugnader på banen, men dette året har vi 

valgt å holde aktivitetsnivået lavt, pga Corona situasjonen. 

Kun nødvendig forefallende arbeid har blitt prioritert.  

Taktekkingen på riflestandplassen blei delvis ødelagt av vind på sommeren 2020, denne er 

ennå ikke fikset, vi har fått dekket skadene fra forsikringen og vi må få fikset taket ila 

sommeren 2022. 

Vi har fått pålegg fra politiet om å sikre vårt våpen og amo lager etter forskriftene, dette er et 

arbeid som pågår nå, og vi er i god dialog med politiet om hvilke krav som gjelder. 

 

 

Jegerprøven 

Vi har i løpet av 2021 fått utdannet 3 nye instruktører innen jegerprøven. 

Disse er: Camilla Sundfær, Jan Erik Gjernes og Jostein Nordgård. 

Vi gratulerer. 

Foreningen er nå meget godt rustet til å utdanne nye jegere. 

                                                     

 



                                   

Oversikt over våre instruktører 2021 

 

Hagleskyting og tilpasning av kolber: Geir Thrane. 

Fluekasting:     Knut Skimlid (lokal) 

Ettersøk:      Kurt-  og Kåre Våga, Jørn Erik Pedersen 

Aversjon     Kurt Våga. 

Jegerprøveinstruktører:   Geir Thrane, Frode Johansen, Camila Sundfær, 

      Jan Erik Gjernes og Jostein Nordgård 

 

                          

  

Vi i det sittende styret vil takke alle våre medlemmer og samarbeidspartnere for et 

innholdsrikt men annerledes år.  

 Vi håper at alle utvalg, sammen med våre medlemmer og andre vil bidra til at 2022 blir et 

godt og   aktivt jakt, fiske, frilufts og skytter år fritt for alle mulige smittsomme sykdommer. 

 Det gamle styret takker for seg og ønsker det nye styret lykke til i året som kommer. 

 

For styret i Neiden & Omegn JFF 

 

Geir Thrane 

leder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Årsberetning fra fiskeutvalget 2021 

 

Fiskeutvalget har i perioden bestått av Karl-Magne Arvola, Stian T. Johnsen og Trond-Arild 

Johnsen. 

 

Årets utfisking ble startet den10. mars og avsluttet 2. mai. Det ble fisket i tredje  

kaffekjelvann og tredje Skarvolavann og det ble benyttet til sammen 8 ruser. Fangsten ble på 

367 røyer. 

Det har vært en brukbar sesong uten store problemer, bortsett, fra et svært ubehagelig møte 

med statens naturoppsyn, hvor blir man mistenkt for å ha en annen agenda enn å drive 

fiskekultivering i regi av en lokal jeger og fiskeforening. 

 

 

Oppsyn av samtlige vann er utført som tidligere.  

 

 

Fangstrapporter er oversendt Fefo og Sør-Varanger Kommune. 

 

 

For fiskeutvalget 

 

Trond-Arild Johnsen 
 

 

 

 

 

Årsmelding for 2021 

Kvinnekontakt 

 

Denne sesongen har damer og herrer hatt skytetrening sammen både på våren og på 

høsten. I tillegg har vi damer hatt 5 kvelder med skyting alene. 

 

Mona S. Varsi 

Kvinneutvalget 

 

 

 

 

 

 



 

Årsrapport for LERDUEBANEN 2021. 

Leirduesesongen 2021 har som alt annet vært preget av pandemien.  

Aktiviteten har vært merkbart reduser. Våren/sommerens terminfestede stevner iht. oppsatt 

terminliste har vært gjennomført ila høsten med deltagelse av lokale skyttere i all hovedsak.  

Alle resultater for sesongen 2021 er å finne på klubbens hjemmeside samt på www.leirdue.net  
Resultater, sammendrag; 

 

Neidenmester leirduesti aktiv:  Hauk Emanuelsen Thyes 

Neidenmester leirduesti, jeger: Øystein Klareng 

Neidenmester jegertrap, aktiv:  Kjell Arne Kello 

Vinner Neiden Classic 2021:  Joakim Schistad 

Fylkesmester leirduesti 2021:  Jørgen Bjørklund 
 

Aktiviteter 

NOJFF, som andre foreninger i Finnmark, sliter fortsatt med rekruttering fra den yngre garde, 

spesielt blant jenter/damer. De etablerte og meritterte jegere og de nye småviltjegerne i 

foreningen møter fortsatt ikke opp til de annonserte treningskveldene før høstjakta startet.  
 

Sportingbanen med totalt 10 maskiner og 5 standplasser med et variert og spennende program, 

tilrettelagt for jaktsituasjoner, har blitt meget populært blant de aktive. 

 

Vår samarbeidspartner, GSV, som har benyttet anlegget sporadisk gjennom året for egne opplegg 

med sine vernepliktige. Den tradisjonelle dagen for de ansatte ble i år kansellert.  

NOJFF har arrangert kurelederkurs, leirdue for befal ved GSV. 
 

De fleste aktive leirdueskytterne i Sør-Varanger JFF er fortsatt sidemedlemmer av NOJFF grunnet 

vår tilhørighet hos NIF og NSF. Dette grunnet at NSF krever lisens for deltagelse i NSF’s 

skyteprogram. Planen er å fortsette med dette også i 2022. 

 

Under årets NM i Nordisk trap i Sannidal kvalifiserte 2 av våre skyttere, Jørgen Bjørklund og Hauk 

Emanuelsen Thyes, seg til Breddelandslaget og deltakelse i Nordisk mesterskap i Uddevalla, 

Sverige, 

Beste resultater i NM NT var Robert’s sølvmedalje i klassen V65 og Hauk’s 4. plass i 

seniorklassen og 6. plass totalt. 

 

Leirduebanen i Neiden opprettholder sin aktivitet også i 2022 og skal bla. arrangere 

Landsdelsmesterskapet i leirduesti og jegertrap i juni. 

 

Det ble i slutten av 2021 kjøpt inn leirduer og leirdueskudd for sesong 2022, da vi forutser at ett 

kraftig prishopp vil komme i 2022. 

 

Robert H Flatli 

 

 



Årsberetning 
Rifleutvalget 2021 
 
I løpet av 2021 har vi avholdt 18 +1 ekstra ettermiddag med trening og oppskytinger 
for storvilt på riflebanen. Vi hadde trekning av premier til våre medlemmer som deltok 
på 2 eller flere treninger. Dette kommer vi til å ha neste år også da det ser ut til å 
motivere folk til en ekstra trening eller to. 
Oppmøtet på riflebanen har vært bra, til tross for fritak fra treningskudd fra 
miljødirektoratet.  
 
Vi har avholdt 5 treninger for kommunens skadefellingslag, og 18 stk har skutt opp til 
bjørneprøven.  
 
Tusen takk til alle frivillige som har stilt opp med vakter på skytebanen!  

 
For rifleutvalget 
Fredrik Kalliainen 
Leder 

 

 

 

Årsmelding for jaktutvalget 2021  

Jaktutvalget har bestått av:  

Leder:           Bjørge Sundfær  

Medlem:       Geir Thrane  

 

Jaktutvalget har hatt samarbeidsmøter med Sør-Varanger jff, Pasvikdalen jff,  

Sør-Varanger kommune og FeFo i forbindelse med elgjakta 2021. 

Neiden & Omegn JFF stod for elgfelt trekningen i 2021, Denne blei som året før utført digitalt, 

vi hadde meget god hjelp fra Svenn Y Pedersen til gjennomføringen. 

Vi må kunne si at årets trekning blei en stor suksess. Gode tilbakemeldinger fra mange 

jegere.  

Som vanlig har vi hatt ett godt samarbeid med de lokale JFF, FEFO og Kommunen.  

                         Bjørge Sundfær  

                       

                         Leder jaktutvalget. 

 

 



Sak 5  

Regnskap 

 



Sak 6 

Medlemskontingent. 

 

Viktig oppfølging etter landsmøtet 

Kontingentfastsettelse og oppgradering av vedtektene er to viktige temaer som må 

opp på kommende årsmøter for foreningene. Regionlagene (tidligere fylkeslagene) 

må ha vedtektsaken som årsmøtesak. 

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 m J & F  lav  590  95  60  745 

Middels 590  95  135  820 

Høy  590  95  210  895 

Barne- og ungdom m J & F   315  60  50  425 

Barne- og ungdom u J & F   185  60  50  295 

Pensjonist/uføre m J & F   430  90  50  570 

Ektefelle/samboer u J & F   185  85  50  320 

Sidemedlemskap u J & F   185  30  200  410 

Æresmedlemskap    310        310 

Direktemedlemskap m J & F   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. 

 

Eksempel: 

Om Neiden & Omegn JFF vedtar laveste sats for hovedmedlem så vil dette medføre at «vår» 

kontingent øker med 25 kr fra 35 til 60 

 

Innstilling fra styret: 

Årsmøte til Neiden & Omegn JFF vedtar lav kontingentsats for hovedmedlemmer. 

Ellers så støtter vi vedtaket gjort på Landsmøte. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Sak 7 

Innkomne saker 

 

Sak1 Enhetlige vedtekter. 

Nye vedtekter for alle organisasjonsledd 

NJFFs landsmøte har vedtatt å gjøre endringer i organisasjonens vedtekter. 
Hensikten er å gjøre hele organisasjonen mer enhetlig. Alle organisasjonsledd må ha 
en «grunnlov» som i grove trekk beskriver hvordan de er oppbygd og skal fungere. 
Det er fordeler med at det i så måte er stor grad av likhet i alle leddene. 

Landsmøtevedtaket innebærer at det innføres en vedtektsnorm for lokalforeningene 
og en vedtektnorm for regionlagene (tidligere fylkeslag). Dette betyr at Landsmøtet 
har vedtatt et ufravikelig innhold. Så kan den enkelte forening eller det enkelte 
regionlag selv vedta endringer og/eller tillegg til enkelte av bestemmelsene. Det er 
angitt i normen hvor det kan gjøres endringer/tillegg. 

I alle organisasjonsledd må nye vedtekter vedtas på årsmøtet. Det er forutsatt at 
dette skjer allerede i 2022 eller senest i 2023. 

Alle foreninger og regionlag må nå sette seg inn i vedtektnormene og 
forberede årsmøtebehandling. Alle regionlagene bør vedta nye vedtekter på 
sine årsmøter i 2022. Foreningene må vedta nye vedtekter senest på årsmøtene 
sine i 2023, men kan gjerne gjøre det allerede i 2022. Etter at de nye vedtektene 
er vedtatt på årsmøtet, skal de sendes til NJFF sentralt for endelig 
godkjenning. 

Dette er et arbeid som styret i Neiden JFF ser vi kan trenge noe mer tid på. Vi vil i 
løpet av året innkalle til medlemsmøte for å diskutere denne saken, slik at vi får 
belyst dette skikkelig og alle som ønsker får si sitt. 

Styrets innstilling: 

Årsmøte vedtar å utsette behandlingen om ny vedtekts norm til Årsmøte 2023. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Fra Geir Thrane 

2. 

Endring av utbetaling av skutt rev (skuddpremie). 

Foreslår å endre utbetaling for skutt rev til å bare gjelde ungdommer og da våre egne 
ungdomsmedlemmer. 
Foreslår opp til og med det året denne fyller 26 år. 
Vi beholder summen på kr 200 pr rev. 
 
Begrunnelse. 
Premieringen ser ut for å ha liten effekt på uttaket, etter toppåret da vi bare i Neiden tok ut over 60 
rev, virker det som interessen har dalt mye. 
Vi bør som forening ikke gjøre revejakta til en økonomisk aktivitet, men motivere til jakt på rev for 
jakta sin del. Vi kan allikevel ha en «gulrot» for våre ungdommer, slik at vi får opp interessen for 
revejakt blant de yngre. 
 
Styrets innstilling: Ber om at Årsmøte støtter forslaget. 
 
3. 

Opprettelse av et dugnad/vedlikeholds utvalg. 

Foreslår å opprette et utvalg som skal ha som hovedformål å kartlegge behovet for vedlikehold på 

våre anlegg og sørge for å planlegge og administrere dette, gjerne/helst med dugnadsarbeid. 

Styrets innstilling: Årsmøte støtter forslaget og har forslag på følgende: Frode Johansen, Fredrik 

Kalliainen og Robert Flatli 

 

4. 

Kurs for standplassledere/ bjørneskyting. 

Foreningen bør se på å utdanne flere skytebaneledere og personer med kompetanse på 

bjørneskytingen. 

Pr nå er det kun en av våre medlemmer som har dette kurset som arrangeres på Jakt og fiskesenteret 

på Flå. 

 

Styrets innstilling: Foreningen sender inntil 3 stk på bjørnekurs på Flå, styret får i oppgave å finne 

kandidater. 

Foreningen arrangerer skytebaneleder kurs ila våren 2022. 

 

 

 



Sak 5 

Spørsmål til Årsmøte fra Kåre Våga. 

 

Kåre Våga 

Sandmoveien 24 

9930 Neiden 

Til 

Neiden & Omeng JFF 

9930 Neiden         Neiden den 20 01 2022 

 

Årsmøtesaker 

Det har nå i flere år ikke vært avholdt medlemsmøter/elgmøter og møter i forbindelse 

med viktige høringer. Dette kan, etter mitt syn ikke fortsette. Styret skal på bakgrunn 

av hva medlemmene mener, fremme forslag i viktige avgjørelser for medlemmene av 

foreninga. Ser man på hjemmesida til foreninga, finner en svert lite. Jeg ønsker en 

diskusjon på årsmøtet om viktige saker. For å få et godt samhold i foreninga, må 

medlemmene føle at de betyr noe, er med på å ta viktige avgjørelser og blir informert 

om foreningas arbeid. Jeg er klar over de begrensninger koronaen har satt, men  

vi i andre foreninger har klart å holde det gående. 

 

1.Ettersøksdommere 

I sin tid var vår forening ledende når det gjaldt godkjenning av ettersøkshunder i 

kommunen. Vi hadde 4 egne dommere og godkjente mellom 14 og 20 hunder hvert år. 

Hva har foreninga gjort for å beholde sin posisjon og utdanne nyere dommere. 

 

2.Ungdomsarbeidet 

Tidligere var det et nært samarbeid mellom foreningene i kommunen. Hva har 

foreninga gjort for å få til et godt ungdomsarbeid med andre. 

 

3.Medlemsmøter/informasjon til medlemmene 

Når ei forening fungerer godt betyr det at medlemmene er tilfredse, vet hva som  skjer 

og føler seg som en del av helheten. Hjemmesiden vår er heller svak. Jeg og mange 

andre lurer på hva som skjer i foreninga utenom aktiviteten på rifle- og leirduebanene . 

Jeg vil derfor ha svar på følgende: Hvorfor er det ikke avholdt 

medlemsmøter/elgmøter/høringsmøter og dersom det er gjort, hvor ligger 

informasjonen om dette. 

 

4.NJFF 15 

NJFF har nettopp fylt 150 år. I den forbindelse vet jeg at mang foreninger har hatt 

arrangement/aktiviteter med store bidrag fra NJFF sentralt.  Jeg kan ikke se at det har 

skjedd noe i Neiden. Hvorfor har foreninga ikke hatt arrangement i forbindelse 

med 150 årsjubileet til NJFF. 

 

 

 

Kåre Våga 
 



 

 

 

Sak 6 

Fra Odd Hansen, anke på utestengelse fra skytebanen. 

 

Saken avvises med bakgrunn i vedtektene. 

Etter kontakt med Administrasjon på Valstad så står det helt klart at denne saken ikke skal 

realitetsbehandles på foreningens årsmøte. Dette i henhold til vedtektene da dette ikke er 

en suspensjon eller eksklusjon, men en utestengelse fra skyteaktiviteter. 

De vedlagte dokumenter er kun informasjon til Årsmøte. 

 

§ 3       MEDLEMSKAP 

 

 

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

ved sin adferd 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.  

 

I svært alvorlige saker skal medlemmer av foreningen ekskluderes av styret. 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. Blir medlemmer ekskludert fra lokalforeninger, skal 

dette umiddelbart rapporteres inn til NJFF og fylkeslaget. 

 
 

 

Odd Arne Hansen 
Neidenveien 5 
9930 Neiden 
 
Neiden & Omeng JFF.     
9930 Neiden 
 
TIL: Årsmøte 2022 
ANKESAK        Neiden 19.01.2022 
 

 
ANGÅENDE VEDTAK I NEIDEN OG OMENG JFF STYRE. 

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 

Utestengelse fra orgaanisert skyting på Neidens &  Omeng JFF. i Neiden.  ( se vedtak vedlagt.) 

**: Saken er også sent til NFF. 

 

Saken Gjelder: 

1: påstander om at jeg skulle ha kommet med sjikane. 

2: Ikke overholdelse av Corona 19 bestemmelser ( av Neiden & omeng JFF). 



 

Påstand om at jeg skulle ha kommet med sjikane av skyte leder er ikke korrekt. 

”Det er ikke forbutt å spørre om noe selv på en standplass.” 

 

Uttalelser som jeg kom med den aktuelle dagen var følgende. 

 

1. Når skal vi starte og skyte? 

2. Kan dere ikke bare registrere meg. Har betalt års kort for skytingen. 

3. Det er den verste behandling jeg noen gang har fått på en sivil eller militær skytebane. 

 

”Jeg har 

deltatt i årenes løp både som arangør, deltaker på mange skytebaner både sivile og 

militære. Rundt om i hele Norge.” 

 

Har flere ganger bet om å få sakspapirene oversendt. Noe jeg hittil ikke har fått. Vet ikke 

hvilke grunnlag di legger til grunn for Deres vedtak er Fattet med simpelt flertall. 

 
Vedtatt med simpelt flertall 4 mot 3 stemmer. 

 

I Styrets vedtak sier di at jeg kan anke til Årsmøte i Februar. Di hevder at det kreves 2/3 

flertall for å bli godkjent. Men Lagets  Vedtekter krever ikke ett slikt flertall. I Vedtektene 

fremgår det tydelig hva som krever 2/3 flertall: 

 

”Det er beklagelig at Neiden og omegn JFF . ikke lærer opp sine tillitsvalgte.” 

 

Det er sund at Formann kommer med usanne opplysninger om hendelsesforløpet. Det var 

kun 4 personer tilstede på standplass da dette hente. 

Det er kun leder av Rifelbanen som også var skytteleder nevnte dato. 29.08.2021. 

undertegnede og 2 personer til. Di øvrige satt på ett stansplasskontor og resten i 

oppsamlingsrom til standplass, ”der det var stappfullt av skyttere.” begge rommene er 

lydisolerte” 

 

TIL saken. Da Jeg opnet døren til Kontoret og spurt om når vi skulle starte. Ble skyteleder 

meget ufin i sitt språkbruk å  ba oss gå og registrere oss. ”Og det var helt ok” . 

 

Men han sørget ikke for att bestemmelser om avstand pga. Corona 19. var tilstede. Dette 

er vel også styrets ansvar og administrere noe di ikke har gjort. Jeg ba lederne registrere 

meg uten at jeg gikk ut å stilte meg i kø . 

 

BEGRUNNELSE FOR MINE SPØRSMÅL VAR FØLGENDE.: 

JEG ER I HØYRISIKOGRUPPEN VED EN EVENTUELL SMITTE DA  

JEG HAR ALVORLIG ” GRAD 4” AV KOLS, ER DIABETIKER OG HAR PROBLEM MED BLOTRYKK 

Å HJERTESVIKT,  NEKTET JEG Å ETTERKOMME DETTE. ” FOLK STO SOM SILD I TØNNE I 

ROMMET.” 



 

DA JEG I UTGANGSPUNKET SKULLE BARE SKYTE EN PAR SERIER PÅ LØPENDE ELG FORDI AT KL 

17 30 SKULLE JEG  VÆRE HJEME.  SKYTINGEN SKULLE STARTE KL 1700 OG JEG ANKOM 

BANEN KL 1650 OG GIKK SOM VANLIG PÅ STANDPLASS FOR LØPENDE ELG OG STILTE MEG 

OPP. ( DET ER VANLIG PRAKSIS FOR DEM SOM HAR BETALT SESONGKORT. ”ALLE KJENNER 

ALLE ”). ALT VAR KLARGJORT, MEN FOR OSS SÅ DET UT SOM LEDERNE DENNE DAGEN 

PLAGDES DI MED BETALINGSTERMINALEN.  VANLIG ER DA AT MAN SPØR OM HJELP. INGEN 

ANDRE HAR PROBLEMER MED Å SPØRRE OM HJELP. DET ER MANGE SOM SLITER MED 

TERMINALEN, MEN MAN SPØR OM HJELP OG MAN FÅR HJELP OGSÅ.  OG ALT GÅR MEGET 

GODT. 

 

DA SA SKYTELEDER AT DA KUNNE JEG BARE DRA TIL VINTERVEISKARET Å SKYTE. EN BANE 

SOM LIGGER CA 4,5 MIL FRA NEIDEN. 

 

Som medlem av Neiden & Omeng JFF  har vel selv medlemmer  visse rettigheter når man 

også betaler for aktivitene. ?? 

 

JEG HADDE ALLEREDE SKUTT OPP OG DET VAR KUN TRENING FRA MIN SIDE SOM VAR 

AKTUELL. OG JEG HADDE DA OGSÅ BETALT SESONG KORT FOR SKYTING I 2021 TIL NEIDEN 

OG OMENG JFF. 

 

OPPFØRSEL TIL SKYTTELEDER HØRER IKKE HJEMME PÅ EN SKYTEBANE. OG JEG HAR IKKE 

OPPLEVD EN SLIK OPPFØRSEL NOEN GANG. VERKEN FØR ELLER SENERE VED NOEN AV 

SKYTEBANENE JEG HAR VERT PÅ. ” DET ER DET ETT VIST ANTALL AV.” 

 

JEG HAR 2 VITNER SOM VAR SAMMEN MED MEG PÅ SKYTEBANEN SAMT SKYTELEDER. 

( INGEN ANDRE KUNNE HØRE HVA SOM BLE SAKT PÅ STANDPLASS). 

 

Det leder for NEIDEN OG OMENG JFF sier at han har snakket med personer som var på 

skytebanen .  HAN HAR IKKE SNAKKET MED DISSE 2 PERSONENE. 

 

 KUN SKYTTELEDER OG VI TRE ANDRE SKYTTERNE VAR PÅ STANDPLASS. DET VAR INGEN 

ANDRE SOM KUNNE HØRE HVA SOM BLE SAKT DA DET ER LYDISOLERT ROM DI ØVRIGE 2 

ROMMENE OG DI  PERSONER SOM DA VAR TILSTEDE DER KUNNE IKKE HØRE HVA SOM BLE 

SAKT.  KUN DI SOM VAR PÅ SELVE STANDPLASS. OG VI VAR 4 PERSONER INKLUSIV 

SKYTTELEDER. 

 

VI HAR FORETATT LYDPRØVER AV MULIGHETEN Å HØRE HVA SOM BLIR SAKT PÅ 

STANDPLASS. DET ER IKKE MULIG Å HØRE SAMTALER FRA STANDPLASS TIL DISSE 2 

ROMMENE. 

 

Håper NJFF rydder opp i denne saken slik at vi ikke trenger å gå offentlig ut med dette. Da 

det ikke vil tjene noen av partene. 

 



1. Jeg vil understreke at jeg har vert medlem i NJFF i en årrekke og har en lang 

deltakelse i frivillig arbeid  innen jakt og Fiske, samt innen Idrett og som tillitsmann i 

fagbevegelsen . har også bygd idretsannlegg, skytebaner osv. har også styreverv i 

tidligere AS Sydvaranger. 2 perioder i kommunestyr, 2 perioder i Viltnemnda. Var en 

av hovedpersonene da vi kjørte i gang opplæring av dommere for ettersøkshunder i 

øst Finnmark.  Så har en viss peiling i hva vi snakker om. 

2. Gjør Årsmøtet oppmerksom på at vist vedtaket blir stående blir saken anmelt og sivilt 

søksmål opprettet 

 

 

Vennligst hilsen  

 

 

Odd Hansen 

 

 

 



 
 

 



Skyteleders versjon av hendelsen  den 29.08.2022 

 

Hei.  

Her kommer min versjon av hendelsen på Riflebanen 29/8.  

 

Jeg, Grethe og Joacim sitter inne på standplass bua, Joacim holder på å sette opp kassasystem 

etc. Jeg og Grethe går gjennom boka for riflebanen for å dobbeltsjekke oppmøte ifm. 

premietrekning. Litt før 5 kommer Odd Hansen og Hjørdis Hivand inn på standplass. Hjørdis 

setter seg på benken og venter, Odd stiller seg på standplass for løpende elg og "fikler" med 

rifla si. Forså vidt ikke noe galt i det.  

 

Dialogen går  som følger, dog på min husk 5 mnd tilbake i tid. 

Klokken 1704 kommer Odd og river opp døra på standplassbua og spør  kvast, "Skal vi ikke 

begynne og skyte snart "?   

Jeg svarer "ikke mas, du må uansett gå i luken og registrere deg før du får skyte ".  

O: Slutt å prat tull guttvalp. 

F: Prater ikke tull. Alle som skal skyte må registrere seg i luken, så vi får sjekket at du har 

betalt og registrert oppmøte. (ifbm Premietrekning og smittesporing) 

O: Jeg går ikke ut dit for å registrere meg, du vet godt hvem Jeg er!  

F: Jeg vet godt hvem du er, men har ikke peiling på om du har betalt, du må gå i luken og 

registrere deg der, Jeg er skyteleder idag og har ikke boka.  

O: Du må holde kjeften din igjen, slutt å prat tull. Kyss meg i ræva! 

F: Hvis du ikke klarer å etterkomme noe så enkelt som at du må registrere navnet ditt før du 

får skyte så får du ikke lov å skyte her i dag. Idag er jeg skyteleder og du respekterer helt 

tydelig ikke skyteleder.  

O: Du kan dra til helvete!  

F: Bare pakk sammen tingene dine og kom deg bort herfra, Du får ikke lov til å skyte idag.  

 

Dialogen til hit skjedde rett ved standplassbua, med døra til bua åpen. De som var til stede i 

standplassbua har, og kan bekrefte "denne versjonen". Det merkelige med dette var at Hjørdis 

gikk rett til luken og sa navnet sitt til Joacim allerede på første oppfordring som Odd og hun 

fikk, men Odd Nektet å etterkomme dette, uten noe annen begrunnelse enn at  han mente jeg 

pratet tull.  

 

De to neste sitater er fra Idet odd er på tur ut og åpner døra ut til venterommet hvor det satt 3 

stk(?)  "som sild i tønner". 

 

O: Satan du er en idiot. Du kan kysse meg i ræva, Det var mye bedre før når Erling og Knut 

styrte her 

F: Du får kjøre til Vintervegskaret i morgen og se om du klarer å oppføre deg der, kanskje du 

får lov til å skyte da.  

 

Det som skjedde etterpå var at Odd la ut ett innlegg på Nojff sin facebookside hvor han drar 

dette helt ut av proporsjoner, regelrett henger ut meg og de andre som var der som frivillige 

på skytebanen for at det ikke var klart for skyting på klokkeslaget 1700.  

Jeg mener dette er helt uakseptabelt.  

 

Leder Rifleutvalget 

Fredrik Kalliainen 20/1-22 

 



Vedtaket som blei sendt til Odd Hansen 

  

       NEIDEN OG OMEGN JFF 
 

 

          

Odd Arne Hansen       Kirkenes 30.12.2021 

Neidenveien 3674 

9930 Neiden 

 

 Sak om utestengelse fra skyting på Neiden & Omegn JFF sin skytebane 
 
Styret har den 20.12.21 behandlet saken. 
Styret er framlagt alle dokumenter og e-poster som er gått mellom styreleder 
og Odd Hansen. 
Styret har fullt ut fått framlagt Odd Hansen sin versjon av hendelsen, også 
referatet fra møtet mellom Odd og deler av styret. Dette referatet er signert av 
alle som var på møtet. 
Styret har fått framlagt skyteleder sin versjon den aktuelle dagen. 
Styret er også framlagt muntlige uttalelser fra flere av de som var til stede på 
skytebanen denne aktuelle dagen. 
 
Styret ser ingen grunn til å betvile skyteleder sin versjon av saken, da 
hendelsesforløpet er bekreftet av flere personer som var til stede. 
 
Våre frivillige gjør en stor innsats for foreningen, og jobber vederlagsfritt for at 
foreningen skal kunne gi et tilbud til medlemmer og andre som ønsker å 
forbedre sine skyteferdigheter og gjennomføre en obligatorisk skyteprøve for 
storviltjakt. 
Styret ser det som meget viktig at våre frivillige skal kunne utføre dette arbeidet 
på en trygg og god måte, uten å måtte risikere å bli utskjelt og sjikanert. 
Uten våre frivillige som gjør denne jobben så har vi ingen til å styre aktivitetene 
våre, og vil da ikke kunne eksistere som forening. 
 
Styret var enstemmig i at hendelsen er svært beklagelig og må få en reaksjon. 
Mindretallet mente at en skarp advarsel med prøvetid ville være tilstrekkelig, 
mens flertallet mente utestengelse for 1 år, var eneste alternativ. Dette for å gi 
et sterkt nok signal om at denne type oppførsel er fullstendig uakseptabelt. 
 



 
 
Vedtak: 
Styret i Neiden & Omegn JFF vedtok på styremøte 20.12.21 å utestenge Odd A 
Hansen fra all skyteaktivitet på vårt anlegg for ett år. 
Dette med virkning fra 01.01.22 
Vedtatt med 4 mot 3 stemmer 
 
   
For styret 
Geir Thrane 
Leder 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sak 8 valg 

     Valgkomiteens innstilling 2022 

 

Merket gult  er på valg i 2022. 

VERV NAVN VALGT ÅR SITTER TIL ÅR 

                     

 Leder Geir Thrane 2020 2022    - fortsetter 2024 

Nestleder Frode Johansen 2021 2023 

Kasserer Kim Sundfær 2021 2023 

Sekretær Håvard Ø Eikrem 2021 2023 

Styremedlem Torgeir Nilsen 2021 2023 

Jaktutvalg Bjørge Sundfær 2020 2022    - fortsetter 2024 

Fiskeutvalg Trond A 

Johnsen 

2021 2023 

Barne og ungdom Har ingen, det bør  vi finne noen! Tea Regine Våga er i tenkeboksen 

på dette vervet.   
  

Leirdueutvalg Robert Flatli 2020 2022    - fortsetter 2024 

Rifleutvalg Fredrik Kalliainen 2021 2023 

Kvinnekontakt Mona Siri Varsi 2020 2022    fortsetter ikke, Siri 

Bongo og Elise Tverrland 2024 

Vara Arild Sundfær 2021 2023 

Vara Roy S Henriksen 2021 2023 

 
Valgkomite Følgende er på valg Sitter l år 

  Leder                  Bengt Stokvold- fortsetter 

  medlem               Roy Mikkola- fortsetter ikke, Jens Åge Mikkola   går inn 

 medlem               Trine Amundsen- fortsetter ikke 

 

Revisorer. Sitter 1 år 

Valg av revisorer: 

     

         Jan Erik Gjærnes     - fortsetter 2023 

Jostein Nordgård     - fortsetter 2023  

          

                

Valg av to delegater til NJFF Finnmark årsmøte pluss vara.26-27 mars 2022 

på Scandic Kirkenes – Geir Thrane og Kim Sundfær stiller 

 

 

MVH 

Bengt W Stokkvold 

Leder valgkomiteen 

 



 

        NEIDEN OG OMEGN JFF 
Vedtekter for Neiden & Omegn Jeger- og Fiskeforening 
Stiftet 21. april 1983. Det er foretatt endringer på årsmøtene i 1992, 2002 og 2019. I 2002 har 

en brukt NJFFs mønstervedtekter vedtatt 03.09.99. Godkjent av NJFF sentralt i brev av 

31.01.02. Siste endring godkjent 06.11.19 av forbundet via mail 

 

 § 1 NAVN 

Foreningens navn er: Neiden & Omegn JFF.  

Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 

 

§ 2 FORMÅL 

Foreningens formål er: 

- å ivareta jakt- og fiskeinteressene gjennom ivaretakelse av naturens 

produksjonsgrunnlag,  

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

 

- å være en aktiv interesseorganisasjon som ivaretar medlemmenes interesser innen jakt, 

fiske, naturforvaltning og friluftsliv. 

 

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

kunnskap. 

 

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

 

- å arbeide for økt allmenn forståelse for jakt og fiske. 

 

- å arbeide for korrekt bruk av våpen og sportsfiskeredskap. 

 

- å drive et aktivt ungdoms- og utdanningsarbeid. 

 

- å samarbeide med offentlige myndigheter og andre interesseorganisasjoner. 

 

- å arbeide for å etablere lokale medlemsfordeler. 

 

Arbeidet i foreningen skal bygge på NJFFs gjeldende handlingsprogram og det årlige 

arbeidsprogrammet. 

 

 

 

 

 

 



 

 

§ 3       MEDLEMSKAP 

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

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

av forening, NJFF's styre, representantskap eller landsmøte, men kan nekte å ta imot verv for 

så lang tid som de har fungert.  

 

Foreningens medlemmer deles inn i de til enhver tid gjeldende 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 NJFF 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, kan suspenderes av styret for en tidsbegrenset periode. 

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

 

I svært alvorlige saker skal medlemmer av foreningen ekskluderes av styret. 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. Blir medlemmer ekskludert fra lokalforeninger, skal 

dette umiddelbart rapporteres inn til NJFF og fylkeslaget. 

 

 

§ 4 KONTINGENT 

Medlemskontingenten gjelder for kalenderåret. 

Foreningen følger NJFF's 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: 

 

a) Ordinært årsmøte 

 

b) Ekstraordinært årsmøte 

 

c) Styret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

§ 6 ÅRSMØTE 

Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen 15. mars. Årsmøtet skal innkalles av styret minst 

to uker før avholdelse. Forslag til saksliste for møtet skal følge innkallingen. Saker til 

årsmøtet skal være styret i hende senest en uke før årsmøtet. Saker avgjøres med alminnelig 

flertall bortsett fra de saker som disse vedtekter beskriver noe annet for. Det skal føres 

protokoll fra årsmøtet. 

 

 

 

 

 

På årsmøtet skal følgende behandles: 

 

1. Konstituering av møtet 

- Godkjenning av innkalling 

- Godkjenning av dagsorden 

- Valg av ordstyrer 

- Valg av sekretær 

- Valg av tellekorps 

- Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 

2.   Årsmelding fra siste kalenderår 

3.   Revidert regnskap fra siste kalenderår 

4.  Innkomne saker med styrets forslag til vedtak 

5.   Andre saker som styret har ført opp på dagsorden  

6.   Styrets forslag til arbeidsprogram. 

7.   Foreningens kontingentandel 

8.   Valg av styre i henhold til § 8 

9.   Valg av medlemmer til utvalg etter behov 

10. Valg av valgkomite på 3 medlemmer 

11. Valg av to revisorer med en vararepresentant 

12. Eventuell utnevning av æresmedlemmer 

13. Eventuelt forslag om vedtektsendringer 

 

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.. 

 

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 kan innkalles av styret, eller når et tidligere årsmøte har besluttet det, 

eller det blir krevd skriftlig av 1/3 av medlemmene. Det blir innkalt med samme varsel og på 

samme måte som for ordinært årsmøte. Det skal føres protokoll fra ekstraordinært årsmøte. 

 

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

 

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

stede på årsmøtet med talerett. 

 

 

 

 

 

 

§ 8 STYRET 

Foreninger ledes av et styre med varamedlemmer som velges av årsmøtet for 2 år av gangen.  

Styret består av: 

Leder 

 Nestleder 

 Sekretær 

 Kasserer 

 1 styremedlem 

 Leder i barne- og ungdomsutvalget 

 Leder i fiskeutvalget 

 Leder i jaktutvalget  

 Leder i Leirdueutvalget 

 Leder i Rifleutvalget 

 Kvinne kontakt 

 

Andre utvalg er. 

 Studieansvarlig 

 Hundeutvalg 

 

Styremøte blir holdt når lederen fastsetter det, eller når det blir krevd av minst 3 

styremedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer møter. Vedtak blir gjort 

ved alminnelig flertall. Ved like stemmetall er forslag forkastet. Det skal føres protokoll fra 

hvert styremøte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 9 STYRETS PLIKTER 

 



Styret skal: 

Verne om foreningens interesser, forvalte midlene og håndheve vedtektene. 

Forberede, behandle og fatte vedtak i saker av interesse for foreningen. 

Legge fram for årsmøtet melding om virksomheten i foreningen gjennom det siste  

kalenderåret, revidert regnskap for kalenderåret, og forslag til arbeidsprogram for 

kommende år. 

Legge fram for årsmøtet eventuelle forslag om utnevning av æresmedlemmer, samt eventuelle 

forslag om tildeling av NJFFs diplomer eller gullmerke for videre ekspedering til 

forbundsstyret i NJFF. 

5. Sende årsmelding, ajourført liste over tillitsvalgte og regnskap til NJFF og forbundets 

fylkesorganisasjon innen 31. mars hvert år. 

6. Nedsette utvalg etter behov, og utarbeide instrukser for disse. 

7. Arbeide for forenings- og medlemsfordeler, herunder muligheter for økonomisk støtte. 

8.       Ivareta foreningens arkiv. (Overlevere om mulig til lokalhistorisk arkiv i kommunen.) 

9,  For øvrig sørge for at foreningen drives på en aktiv og god måte for å nå 

 målsettingene. 

 

§ 10 REGNSKAP 

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

velges av årsmøtet. Revisorene gir innstilling om regnskapet til årsmøtet. Foreningen dekker 

reiseutgiftene og eventuelle andre utlegg som dens styremedlemmer og andre personer blir 

påført i foreningens tjeneste. 

 

 

§ 11 VEDTEKTSENDRINGER 

Forslag til vedtektsendringer krever 2/3 flertall på årsmøtet for å bli vedtatt. 

Vedtektsendringer kan bare behandles av ordinært årsmøte og må godkjennes av NJFF.  

 

 

§ 12 UTMELDING AV NJFF 

Utmelding av NJFF krever 2/3 flertall 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 gyldige vedtak i henhold til disse vedtektene, 

overtar NJFFs fylkesorganisasjon foreningens eiendeler på uttrekningstidspunktet til fremme 

av forbundets formål i foreningens kommune eller distrikt. 

 

 

§ 13 OPPLØSING AV FORENINGEN 

Dersom det foreligger et grunngitt forslag om oppløsing av foreningen, skal styret behandle 

dette som fastsatt for vedtektsendringer. 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 NJFFs fylkesorganisasjon til fremme av forbundets formål i 

foreningens kommune eller distrikt. 

 


