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§ 1 NAVN



Foreningens navn er Lunner Jeger- og Fiskerforening.
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
fiskebestanden ved positive tiltak på vilt – og fiskestellets område.
o å arbeide for å bedre befolkningens adgang til jakt og fiske.
o å arbeide for human jakt og ansvarsbevisst ferdsel i skog og mark.
o å innarbeide respekt for jakt-, fiske- og friluftslovgivning hos allmennheten.

o
o
o
o
o
o
o

å arbeide for korrekt bruk av våpen og sportsfiskeredskap.
å arbeide for bedre jakthunder og ettersøkshunder.
å arbeide for vern av naturens produksjonsgrunnlag for vilt og fisk.
å arbeide for økt produksjon av fisk og vilt.
å drive aktivt ungdoms -og utdanningsarbeid.
å samarbeide med offentlige myndigheter og andre interesseorganisasjoner for å nå dette
mål.
å arbeide for å etablere medlemsfordeler.

§ 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 så lenge de har
fungert. Medlemmer som gjør seg skyldig i brudd på jakt- og fiskelovgivningen, eller på annen
måte ved sin atferd skader foreningen, skal suspenderes av styret. Styret kan også nekte å ta opp
personer som tidligere har forbrutt seg mot forannevnte. Blir medlemmer ekskludert fra
lokalforeninger, skal dette rapporteres inn til forbundet. I svært alvorlige saker skal medlemmer
av foreningen ekskluderes av styret. Vedkommende medlem har rett ti å fremlegge sin sak for
årsmøtet, som tar avgjørelse i saken med 2/3 flertall.

§ 4 KONTINGENT




Foreningen følger NJFF`s ordning med direkte innkreving av medlemskontingenten. Kontingenten
til foreningen blir fastsatt av årsmøtet, og skal meddeles NJFF skriftelig innen 15.09. De som ikke
har betalt kontingent, eller sendt utmelding til NJFF, vil bli slettet fra medlemsregisteret i
forbindelse med års avslutning ca. 01.10. Foreningens medlemmer deles inn i de til enhver tid
gjeldende medlemskategorier i forbundet.
Et familiemedlemskap må knyttes til eksisterende hoved medlemskap. Som familiemedlem
gjelder ektefelle/samboer og barn ut det året vedkommende fyller 19 år. Det året disse fyller 20
år, overføres de automatisk til hovedmedlem m/ tidsskrift. Juniormedlemskap gjelder ut det
kalenderåret vedkommende fyller 19 år. Pensjonistmedlemskap gjelder fra og med det år man
fyller 67 år. Sidemedlemskap forutsetter at medlemmet allerede tilhører medlemskategorien 1-7.
Et sidemedlem betaler kun foreningskontingent pluss ekspedisjonsgebyr.

§ 5 FORENINGENS LEDENDE ORGAN:


Foreningens ledende organ er :

1.
2.
3.

Ordinært årsmøte.
Ekstraordinært årsmøte.
Styret.

§ 6 STYRET


Foreningen ledes av et styre på ni (9) medlemmer som sammen med en varamann skal velges av
årsmøtet. Styret er :
 Leder
- Varamedlem-, se § 15 (14).1
 Sekretær
- Varamedlem-, se § 15 (14).1
 Kasserer
- Varamedlem-, se § 15 (14).1
 Styremedlem
- Varamedlem-, se § 15 (14).1
 Styremedlem
- Varamedlem-, se § 15 (14).1
 Leder fiskeutvalg
- Varamedlem-, medlem fiskeutvalg
 Leder Jaktutvalg
- Varamedlem-, medlem jaktutvalg
 Leder Ungdomsutvalg
- Varamedlem-, medlem ungdomsutvalg
 Leder skytebaneutvalg
- Varamedlem-, medlem skytebaneutvalg





Styremøter avholdes når leder fastsetter dette, eller når 3 medlemmer av styret krever det. Styret
er vedtaksført når minst 5 medlemmer møter. Vedtak blir gjort med alminnelig flertall. Ved
stemmelikhet forkastes forslaget. Personer oppnevnt av styret til spesielle funksjoner har møterett
uten stemmerett. Protokoll skal føres for hvert møte. Referat lagres av sekretær i foreningens
valgte lagring.
Styret velger nestleder for ett år på første styremøte etter årsmøte hvert år.

Endret fra:


Styremøtet blir holdt når formannen fastsetter det, eller når det blir krevd av minst 3
styremedlemmer. Styret er vedtaksført når minst 5 medlemmer møter. Vedtak blir gjort med
alminnelig flertall. Ved like stemmetall er forslaget forkastet. Personer oppnevnt av styret til
spesielle funksjoner har møterett uten stemmerett i styret. Det skal føres protokoll fra hvert
styremøte.
§ 7 STYRETS PLIKTER:


Styret skal:
















Verne om foreningens interesser, forvalte midlene og håndheve vedtektene.
Kontrollere listen over medlemmene i foreningen. Endringer i medlemslisten skal
snarest meldes NJFF.
Legge fram for årsmøtet melding om virksomheten i foreningen i det siste
kalenderåret, revidert regnskap for kalenderåret, samt budsjettforslag for
kommende år.
Legge fram for årsmøtet eventuelle forslag om utnevning til æresmedlemmer og
tildeling av annen heder, samt eventuelle forslag om tildeling av NJFF`s diplomer
eller gullmerke for videre ekspedering til forbundsstyret i NJFF.
Sende årsmelding og regnskap til NJFF innen 31. Mars hvert år.
Utnevne en av styrets medlemmer til nestleder.
Innkalle til medlemsmøte med diskusjoner, foredrag, film eller selskapelig
samvær.
Anmelde innrapportert ulovlig jakt og fiske.
Drive aktivt ungdoms og skoleringsarbeid.
Velge andre utvalg etter behov.
Ivareta foreningens arkiv.
Utnevne skolekontakt, kvinnekontakt og materialforvalter.
Informer valg komité 2 måneder før årsmøte om personer som er på valg.

§ 8 REGNSKAP


Foreningens regnskapsår er kalenderåret. Regnskapet skal revideres av 2 revisorer som er valgt
av årsmøtet. Revisorene gir innstilling om regnskapet til årsmøtet. Foreningen dekker utgiftene
for sine representanter til landsmøtet etter reisefordeling, samt reiseutgifter som styremedlemmer
har i foreningens tjeneste.
§ 9 ORDINÆRT ÅRSMØTE:



Ordinært årsmøte skal holdes hvert år i løpet av første kvartal. Årsmøtet skal innkalles av styret
med 3 ukers varsel. Sakliste for møtet skal sendes ut sammen med årsmelding og regnskap 2
uker før møtet. Saker til årsmøtet må sendes til styret senest 2 uker før årsmøtet og behandles
under punkt (13) 11 innkomne saker. Saker på årsmøtet blir avgjort ved vanlig flertall. Forslag til
vedtektsendringer krever 2/3 flertall på årsmøtet. Vedtektsendringer kan bare behandles av
ordinært årsmøte, og må være oppført på den utsendte sakslista og må godkjennes av NJFF. Det





skal føres protokoll for årsmøtet som skal leses opp før møtet slutter og med mulighet for
merknader.
På årsmøtet skal følgende behandles:
 1. Valg av ordstyrer og referent.
 2. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 3. Godkjenning av innkalling.
 4. Godkjenning av sakslista.
 5. Årsmelding fra siste kalenderår.
 6. Regnskap fra siste kalenderår.
 7. Styrets arbeidsprogram og budsjettforslag.
 8. Fastsette medlemskontingent til foreningen.
 9. Valg
 10 Andre saker som er oppført på sakslista.
 11 Innkomne saker.
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.
§ 10 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE:



Ekstraordinært årsmøte blir innkalt når styret finner det ønskelig, eller dersom det blir krevd
skiftelig 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.

§ 11 JAKTUTVALGET:








Jaktutvalget er sammensatt av 3 medlemmer.
Jaktutvalget skal:
1 Samarbeide med grunneiere som har jaktrettigheter.
2. Avholde jegerprøver.
3. Tilrettelegge for konkurranser på jaktsektoren.
4. Samle inn oppgaver over bestanden av alt slags vilt i kommunen. Samle inn oppgaver
over alt vil som blir felt i kommunen.
5. Sende melding til styret om arbeidet i utvalget siste året

§ 12 FISKEUTVALGET:



Fiskeutvalget er sammensatt av 3 medlemmer.
Fiskeutvalget skal:
 1. Samarbeide med grunneiere som har fiskerettigheter.
 2. Avholde konkurranser på fiskesektoren.
 3. Arbeide for god fiskekultivering i kommunen.
 4. Sende melding til styret om arbeidet i utvalget siste året.
§ 13 UNGDOMSUTVALGET:




Ungdomsutvalget er sammensatt av 3 medlemmer.
Ungdomsutvalget skal:
o 1. Ungdomsutvalget skal samarbeide med de andre utvalgene om alle deres oppgaver.
o 2. I samarbeid med styret og de andre utvalgene, ta opp og gjennomføre saker som har
spesiell interesse for ungdom.
o 3 Sende melding til styret om arbeidet i utvalget siste året.

§ 14 SKYTEBANEUTVALGET:



Skytebaneutvalget er sammensatt av 3 medlemmer.
Skytebaneutvalget skal:
 1. Drive skytebanen på Nysetra med skyting 2 ganger i uka,
 2. Arrangere klubbmesterskap, skyting for nybegynnere, og andre arrangementer som man
blir enige om og som kan legges inn i brukstillatelsen.
 Sørge for at kastemaskin og annet utstyr er i orden til en hver tid, og sørge for tilstrekkelig
vedlikehold.
 Holde det ryddig til enhver tid rundt skytebanen.
 En gang i uken i perioden skytebanen drives, rydde og tømme søppel på handicap plassen,
samt sjekke, og om nødvendig vaske, doen en gang i uka i sommerhalvåret.
 Skrive årsmelding til styret som bidrag til foreningens samlede årsmelding.

§ 15 (14) VALGORDNINGER:




Valg skal skje skriftlig om ikke årsmøtet enstemmig vedtar noe annet. Stemmelikhet ved valg skal
avgjøres ved loddtrekning om ikke årsmøtet fastsetter noe annet. Andre saker på årsmøtet blir
avgjort ved vanlig flertall. Tillitsvalgte kan gå inn i andre verv, erstatter velges da for ett år.
Alle tillitsvalgte velges direkte av årsmøtet.
15 (14).1 VALG AV STYRET:( Se § 6.)






Leder velges hvert år.
Sekretær og ett styremedlem velges for 2 år, står på valg de årstall som slutter på partall.
Kasserer og ett styremedlem velges for 2 år, står på valg de årstall som slutter på oddetall.
Varamann til styret velges for 2 år, står på valg de årstall som slutter på partall.
15 (14).2 VALG AV JAKTUTVALG:( Se § 11.)




Leder til jaktutvalget og ett medlem velges for 2 år og står på valg de årstall som slutter på partall.
Ett medlem velges for 2 år og står på valg de årstall som slutter på oddetall.
15 (14).3 VALG AV FISKEUTVALG: (Se § 12.)




Leder til fiskeutvalget og ett medlem velges for 2 år og står på valg de årstall som slutter på oddetall.
Ett medlem velges for 2 år og står på valg de årstall som slutter på partall.
15 (14).4 VALG AV UNGDOMSUTVALG: (Se § 13.)





Leder i ungdomsutvalget og ett medlem velges for 2 år og står på valg de årstall som
slutter på oddetall.
Ett medlem velges for 2 år og står på valg de årstall som slutter på partall

Ett medlem velges for 2 år og står på valg de årstall som slutter på oddetall.
15.5 VALG AV SKYTEBANEUTVALG: (Se § 14.)




Leder til skytebaneutvalg og ett medlem velges for 2 år og står på valg de årstall som slutter på
partall.
Ett medlem velges for 2 år og står på valg de årstall som slutter på oddetall.

15.6 (14.5) VALG AV REVISORER:


Revisorutvalget består av 2 medlemmer. Valgperioden er 2 år. Ett medlem av revisorutvalget
velges hvert år. Etter valg, velger årsmøtet hvem av revisoren som skal være revisorutvalgets
formann.
14.6 VALG AV VALGKOMITEEN



Valgkomiteen består av 3 medlemmer. Valgperioden er 3 år. Ett medlem av valgkomiteen velges
hvert år. Etter valg, velger årsmøtet den av valgkomiteens medlemmer som skal være
valgkomiteens formann.

§ 15 VARA MEDLEMMER:


Styret gis anledning, ved akutt behov, til å oppnevne personer til å fungere i verv fram til årsmøtet.

§ 16 UTMELDING AV NJFF:


Utmelding av NJFF krever 2/3 flertall ved skriftlig avstemning blant samtlige frammøtte
medlemmer på ordinært årsmøte (blank stemme = nei). Resultatet av avstemningen skal legges
fram for det følgende årsmøtet, som må bekrefte vedtaket med 2/3 flertall.

§ 17 OPPLØSNING AV FORENINGEN


Dersom det foreligger et grunngitt forslag fra styret om oppløsning av foreningen, skal styre behandle
dette som fastsatt for vedtektsendringer ( §9). Endelig avgjørelse om oppløsning krever ¾ flertall i
to på hverandre følgende ordinære årsmøter. Dersom det blir vedtatt å oppløse foreningen, skal alle
kontante midler avsettes til et fond under tilsyn av styret i Lunner allmenning og stilles til disposisjon
for en ny forening når denne er stiftet. Lunner allmenning skal også bes om å oppbevare alle
gjenstander foreningen har, til de kan gis til en ny forening.

