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Vedtekter for
Sørskogbygda Jaktskytterklubb
§ 1. Navn
Foreningens navn er SØRSKOGBYGDA JAKTSKYITERKLUBB.
Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund.
§ 2. Formål
Foreningens formål er:
- å arbeide for human jakt og ansvarsbevisst ferdsel i skog og mark,
- å innarbeide respekt for jakt-, fiske- og friluftslovgivning hos
allmenheten,
- å arbeide for riktigere bruk av våpen.
- å samarbeide med foreninger med samme formål.
§ 3. Medlemskap
Enhver person som er interessert i jakt og sportsfiske og som blir
godkjent av styret, kan bli medlem av foreningen. Medlemmer forplikter seg til å ta imot valg til verv som blir bestemt av foreningen,
NJFFs styre, landsstyre eller landsmøte, men kan nekte å ta imot verv
for så lang tid som de har fungert. Medlemmer som gjør seg skyldig i
overlagt brudd på jakt- og fiskelovgivningen eller på annen måte ved
SIn adferd skader foreningen, skal suspenderes av styret.
I svært alvorlige saker skal vedkommende ekskluderes av styret.
Vedkommende medlem har rett til å fremlegge sin sak for årsmøtet
som tar avgjørelse i saken med 2/3 flertall.
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§ 4. Kontingenten

Foreningen følger NJFFs ordning med direkte innkreving av medlemskontingenten.
Kontingent til foreningen blir fastsatt av årsmøtet.
Kontingent skal betales forskuddsvis for kalenderåret. Den som ikke
har betalt kontingenten eller sendt utmelding innen 1. januar, kan av
styret strykes som medlem uten at foreningens krav på skyldig
kontingent faller bort.
I forhold til forbundet kan medlemmene i foreningen deles opp i
følgende klasser:
- Hovedmedlem (m/tidsskrift)
- Hovedmedlem (u/tidsskrift)
- Juniormedlem (m/tidsskrift)
- Familiemedlem (u/tidsskrift)")
- Pensjonistmedlem (m/tidsskrift)
§ 5. Foreningens ledende organ
Foreningens ledende organ er:
1. Styret.
2. Ordinært årsmøte.
3. Ekstraordinært årsmøte.
§ 6. Styret

Foreningen ledes av et styre på 6 medlemmer som sammen med
4 varamenn skal velges av årsmøtet for 2 år av gangen ved skriftlig
valg. Ved første gangs valg blir halvparten av-styret trukket ut ved
følgende årsmøte - formann, kasserer og 2 styremedlemmer.

*) Familiemedlemskap
må knyttes til et eksisterende
hovedmedlemskap
med
tidsskrift. Som familiemedlem gjelder ektefelle/samboer
og barn inntil fylte 19 år.
Ved fylte 19 år overføres disse automatisk til hovedmedlem med tidsskrift. Juniormedlemskap gjelder til og med det kalenderår man fyller 19 år. Pensjonistmedlemskapet gjelder fra og med det år man fyller 67 år.
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Styrets medlemmer er:
Formann
Nestformann
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Formann i Skytterbaneutvalget.
Styremøte blir holdt når formannen fastsetter det eller når det blir
krevet av minst 4 styremedlemmer. Styret er vedtaksført når minst 5
medlemmer møter. Vedtak blir gjort ved simpelt flertall. Ved like
stemmetall er forslag forkastet. Det skal føres protokoll fra hvert
styremøte. Styret innkaller til medlemsmøte med diskusjoner, foredrag, film eller selskapelig samvær.
§ 7. Styrets plikter
Styret skal:
1. Verne om foreningens interesser, forvalte midlene og håndheve
vedtektene.
2. Kontrollere listen over medlemmene i foreningen. Endringer i
medlemslisten skal snarest meldes til NJFF.
3. Legge fram for årsmøtet melding om virksomheten i foreningen
i siste kalenderåret, revidert regnskap for kalenderåret, samt budsjettforslag for kommende år.
4. Framlegge for årsmøtet eventuelle forslag om utnevning til æresmedlemmer og tildeling av annen heder, samt framlegge eventuelle forslag om tildeling av NJFFs diplomer eller gullmerke for
videre ekspedering til forbundsstyret, NJFF.
5. Sende årsmelding til NJFF innen 31. mars hvert år.
6. Anmelde innrapportert ulovlig jakt og fiske.
7. Velge andre utvalg etter behov.
§ 8. Regnskap
Foreningens regnskapsår er kalenderåret. Regnskapet skal revideres
av to revisorer som er valgt av årsmøtet. Revisorene girinnstillingom
regnskapet til årsmøtet. Foreningen dekker utgiftene for sine repre5

sentanter til landsmøtet etter reisefordelIng, samt reiseutgifter som
styremedlemmer og andre medlemmer har i foreningens tjeneste.
§ 9. Ordinært årsmøte
Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen 1. februar. Årsmøtet
skal innkalles av styret med 14 dagers varsel. Saksliste for møtet skal
følge innkallingen. Saker som ikke er oppført på sakslista kan ikke
avgjøres på møtet medmindre styret foreslår saken fremmet og slikt
forslag blir vedtatt med 2/3 flertall av årsmøtet. Saker til årsmøtet må
sendes til styret senest 1. januar.
Forslag til vedtektsendring krever 2/3 flertall på årsmøtet. Vedtektsendringer kan bare behandles av ordinært årsmøte og må godkjennes av NJFF. Det skal føres protokoll fra årsmøtet.
På årsmøtet skal følgende behandles:
1. Valg av ordstyrer.
2. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen.
3. Årsmelding fra siste kalenderåret.
4. Regnskap fra siste kalenderåret.
5. Styrets budsjettlorslag og arbeidsprogram.
6. Medlemskontingenten
til foreningen.
7. Valg av formann i styret.
8. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret.
9. Valg av medlemmer til Skytterbaneutvalget.
10. Valg av revisorer med en varamann.
11. Valg av valgkomite på 3 medlemmer.
12. Andre saker som er oppført på dagsordenen.
13. Ta avgjørelse i saker utenom dagsorden som årsmøtet har vedtatt å ta opp til behandling.
~Årsmøtet skal ha tilsyn med at tidligere avqiørelser er utført i samsvar
med forutsetningene. Årsmøtet skal utnevne æresmedlemmer samt
gi annen heder til medlemmer etter innstilling fra styret.
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.
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§ 10. Ekstraordinært
årsmøte
Ekstraordinært årsmøte blir innkalt når styret finner det ønskelig eller
dersom 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 kan ikke ta avgjørelse i andre saker enn de som er oppført i
innkallingen.

§ 11. Skytterbaneutvalget
Skytterbaneutvalget
er sammensatt av 3 medlemmer samt 1 varamann. Formannen er styremedlem i foreningen. Medlemmene blir
valgt av årsmøtet for 2 år av gangen.
Skytterbaneutvalget
skal:
1. Være ansvarlige for skytterbanens drift og vedlikehold.
2. Organisere treningsskyting.
3. Ordne med konkurranser på jaktsektoren.
4. Sende melding til styret om arbeidet i utvalget siste året.
§ 12. Utmelding av NJFF
Utmelding av NJFF krever 2/3 flertall ved skriftlig avstemming blant
samtlige innmeldte medlemmer. Resultatet av avstemmingen skal
legges fram for det følgende ordinære årsmøtet som gjør endelig
vedtak.
§ 13. Oppløsing

av foreningen

Dersom det foreligger et grunngitt forslag om oppløsing av foreningen skal styret behandle dette som fastsatt for lovendringer. 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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