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6. Vedtektsendringer
6.1 Organisatoriske prinsipper med betydning for vedtekter
Som en følge av ønsket om å utvikle organisasjonen for å forbedre den med målsetting om
enda bedre total måloppnåelse, er det fremkommet en rekke forslag til endring av det
interne regelverket for organisasjonen. Dette tydeliggjøres ved at det til NJFFs landsmøte
2021 foreligger et stort antall forslag til vedtektsendringer. Disse kommer både fra
Forbundsstyret, mange som en videreføring av opprinnelige forslag fra NJFFs
organisasjonsutvalg, og innsendte forslag fra fylkeslag og foreninger. Det blir krevende å
komme gjennom denne materien på landsmøtet.
I et forsøk på å effektivisere behandlingen av vedtekts sakene, har forbundsstyret satt opp 8
prinsipielle temaer som det mener at landsmøtet kan behandle og konkludere på før
behandlingen av den konkrete vedtekts teksten. Ved først å gjøre vedtak i disse
prinsippsakene vil en kunne sortere vekk mange eventualiteter til alternative beskrivelser i
selve vedtektene. Styret mener også at det er viktig å avklare viktige prinsipper før en
diskuterer selve vedtekts teksten.
De oppsatte prinsipptemaene er valgt ut fra en skjønnsmessig vurdering av deres innhold om
organisatorisk endring, blant annet om graden av nytenking, og om hvilke ringvirkninger
beslutningene har for flere bestemmelser i vedtektene. Et eksempel: Hvis det vedtas
overgang til årlige landsmøter, vil det få betydning for innholdet i mange paragrafer i
vedtektene.
I hver sak videre her er det henvist til de innkomne saker/forslag til landsmøtet. Disse finnes
i sin helhet i eget vedlegg, som er den samlede framstillingen av alle temaene med
betydning for vedtekter. I landsmøtedokumentet her blir det lagt inn linker til
bakgrunnsstoffet i vedlegget.
6.1.1 Enhetlige kontingentsatser og prinsipper for kontingentfastsettelse
I dag har vi et komplisert opplegg for kontingentfastsettelse i NJFF-organisasjonen. Hver
forening vedtar sin andel av medlemskontingenten innenfor den enkelte medlemskategori.
Det samme gjør hvert fylkeslag. NJFF sentralt gjør også det. Beløpet det enkelte medlem skal
betale, blir summen av disse tre delene. Med nesten 600 foreninger, 19 fylkeslag, et
sentralledd, samt 9 medlemskategorier, blir dette en gedigen mengde med ulike
kontingentbeløp. Ulempene er store og kommer best fram ved at dette krever meget
kompliserte, administrative systemer (IT) for å løse, samt at det gir et dårlig utgangspunkt
for å drive god informasjon og markedsføring av medlemskap. Vi kan ikke få opplyst hva et
medlemskap koster for et potensielt medlem, før beløpet er regnet ut i hvert enkelt tilfelle.
Forbundsstyret foreslår nå at organisasjonen endrer beslutningsprosessene for
kontingentfastsettelsen med mer. Målsettingen er å få enhetlige kontingentsatser som det
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blir enklere å administrere og å drive informasjon om, dermed blir grunnlaget langt bedre for
bedre markedsføring av medlemskap i organisasjonen.
Forslaget innebærer at landsmøtet og forbundsstyret får myndighet til å gjøre de
nødvendige beslutningene vedrørende kontingentstørrelsen og kontingentfordelingen.
Landsmøtet gis myndighet til å sette rammer for den totale medlemskontingenten innenfor
hver medlemskategori, slik landsmøtet i dag gjør for den sentrale andelen av kontingenten,
samt at Landsmøtet skal fastsette fordelingen av kontingenten til foreninger, fylkeslag og
NJFF sentralt. Så gis forbundsstyret myndighet til å fastsette de eksakte kontingentbeløpene
innenfor hver medlemskategori. Dette opplegget er i stor grad sammenlignbart med
kontingenthåndteringen av det nye familiemedlemskapet. Et opplegg, som ut fra erfaringene
så langt, fungerer utmerket.
Enhetlige kontingentsatser innebærer at alle medlemmer betaler det samme for
medlemskapet innen den enkelte medlemskategori. Hver forening og hvert fylkeslag får det
samme beløpet fra alle medlemmer i hver kategori. Dette vil si at foreningene og
fylkeslagene får litt endringer i sine kontingentinntekter. Organisasjonsledd med høye
andeler i dag får litt lavere inntekter, mens ledd med lave andeler kommer til å få litt større
inntekter. Dette bør ikke gi noen økonomiske utfordringer hverken for medlemmene eller
organisasjonsleddene. Det er sett grundig på dagens kontingentsatser og hvilke
konsekvenser en overgang til enhetlige satser vil gi. Det vil være svært få tilfeller hvor dette
gir utslag av noen betydning når en tar utgangspunkt i målsettingen om at de enhetlige
satsene skal legges på gjennomsnittet av dagens satser. Det samme prinsippet ble fulgt ved
innføringen av det nevnte, nye familiemedlemskapet. Vi har ikke få tilbakemeldinger om at
det førte til noen økonomiske utfordringer i organisasjonen.
Forslag/innspill til landsmøtet fra:
•
•
•

Forbundsstyret
NJFF Oppland
Borre JFL

Link
Link
Link

Forbundsstyrets forslag til landsmøtevedtak:
Det innføres enhetlige kontingentsatser i organisasjonen. Landsmøtet vedtar
kontingentrammene og fordelingen av kontingenten til foreningene, fylkeslagene og NJFF
sentralt, mens Forbundsstyret fastsetter de eksakte kontingentsatsene innenfor Landsmøtets
rammevedtak. Endringene innarbeides i vedtektene.
6.1.2 Endring av kontingentåret
Så langt har NJFF-organisasjonen, som mange andre organisasjoner, benyttet kalenderåret
som kontingent år. Det vil si at når en medlemskontingent betales, så aktiveres
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medlemskapet for det kalenderåret som snart kommer (betaling høsten før ved
nyinnmelding) eller er inne i.
For å minske ulempene for dem som melder seg inn i siste delen av et år, har det gjennom
de senere årene vært benyttet halvårskontingent for dem som melder seg inn etter 1. juli.
Halvårskontingent vil si at det er kontingentandelen til NJFF sentralt som halveres, mens
beløpene til forening og fylkeslag er den samme som for årskontingenten. Ved innmelding
etter 1. oktober betales årskontingenten for neste kalenderår. Det vil si at det nye
medlemmet har fått «gratis» medlemskap de siste månedene av innmeldingsåret.
Opplegget med halvårsmedlemskap og såkalt «gratis» medlemskap ut året har ført til
komplisert virksomhet av kontingent- og annen medlemsadministrasjon, ikke minst når det
gjelder krav til IT (medlemssystemet). Derfor ble det besluttet å fjerne spesialløsningene for
innmelding i siste halvår. Det forenkler administrasjonen, men det gir visse ulemper med
hensyn til medlemsverving og innmeldinger gjennom siste delen av et kalenderår (det nye
medlemmet får mindre igjen for kontingentpengene i innmeldingsåret). Slik som enkelte
andre organisasjoner har gjort i de siste årene, foreslår Forbundsstyret nå å endre
medlemsåret i NJFF-organisasjonen fra kalenderår til løpende medlems år fra
innmeldingstidspunkt. Dermed vil det nye medlemmet få «full valuta» for
kontingentbetalingen også første året.
Det har blitt gjort utredninger av hvilke konsekvenser løpende medlems år vil gi for
medlemsadministrasjonen (IT). Konklusjonen er at dette lar seg gjøre. Dermed vil en få
bedre grunnlag for medlemsverving gjennom siste delen av et kalenderår enn vi nå har, og
en unngår de kompliserte løsningene som halvårskontingent mm medfører, og som det er
innkommet landsmøteforslag om å gjeninnføre.
Forslag/innspill til landsmøtet fra:
•
•

Forbundsstyret
Borre JFL

Link
Link

Forbundsstyrets forslag til landsmøtevedtak:
Medlemsåret endres fra kalenderår til løpende medlems år fra innmeldingstidspunkt
Endringene innarbeides i vedtektene.
6.1.3 Landsmøteperioden
I dag har vi landsmøter i NJFF hvert tredje år. Treårige landsmøteperioder er benyttet siden
1990-tallet. For å videreutvikle organisasjonen og å styrke det interne demokratiet, foreslår
Forbundsstyret at dette nå endres til årlige landsmøter.
Hovedbegrunnelsen er at organisasjonen raskere kan gjøre viktige veivalg i store saker og
hele organisasjonen kan gjennom sine valgte landsmøtedelegater i større grad delta i
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debattene og beslutningene. Forbundsstyret mener også at dette vil gi en mer levende
organisasjon og dermed føre til en styrking av den organisatoriske virksomheten på alle
nivåer. Også NJFFs organisasjonsutvalg foreslo endring til årlige landsmøter. Temaet var
oppe som sak på landsmøtet i 2018, men ble da vedtatt utsatt til landsmøtet i 2021.
Forbundsstyret har ved mange anledninger fått beskjed fra personer i organisasjonen som
mener det har vært og er for stor avstand mellom NJFF sentralt (Forbundsstyret og
administrasjonen) og grasrota (medlemmene og foreningene). Styret er av den klare
oppfatningen om at årlige landsmøter vil bidra til å minske denne avstanden.
Med hensyn til de administrative og økonomiske konsekvensene av endringene som
forslaget vil innebære, så er disse gjennomgått og vi kan ikke se at ulempene er så store at
de er i nærheten av fordelene. En forutsetning for denne konklusjonen er at årlige
landsmøter tas noe ned i form og innhold enn det vi nå har for våre treårige møter. Med
årlige møter bør saksmengden hver gang bli mindre enn i dag og møtene kan derfor kortes
ned i tid. Forslaget innebærer også at delegatantallet tas noe ned fra dagens 150 valgte
delegater.
Det er en risiko for at årlige landsmøter kan gi noe mer administrativt arbeid totalt over en
treårsperiode enn det dagens landsmøter hvert tredje år gjør. Derfor er det viktig å ha fokus
på dette og hensynta det når en spesifiserer hvordan årlige møter skal gjennomføres og
hvilket innhold hvert møte skal ha. Det er en forutsetning at alle typer temaer ikke skal
behandles hvert år. Som et eksempel kan nevnes at Forbundsstyret ser for seg at de viktigste
strategiene (i dag har vi blant annet Handlingsprogrammet) behandles med års mellomrom.
En overgang til årlige landsmøter gir ringvirkninger for flere opplegg og rutiner innenfor
andre organisatoriske temaer i organisasjonen, noe som selvsagt må hensyntas. En
konsekvens er at Representantskapet ikke lenger er nødvendig som besluttende organ (gjøre
endelig vedtak om beretning, regnskap mm.). Den myndighet som RS har i dag, kan i stor
grad overføres til landsmøtet når dette arrangeres hvert år.
Forbundsstyret er kjent med at det enkelte steder i organisasjonen har vært en misforståelse
om at et bortfall av RS skal føre til dårligere dialog mellom fylkeslagene og NJFF sentralt. Det
må understrekes at Forbundsstyret mener at dette ikke skal bli utviklingen.
Fylkeslederkonferanser skal fortsatt holdes, og intensjonen er at det skal bli flere slike
sammenkomster enn tidligere. Det har vi klart den senere tiden, selv i disse pandemitider,
ved gjennomføringen av blant digitale «bålkvelder». Den digitale utviklingen har gitt NJFF
større muligheter for «sammenkomster» og dermed gode meningsutvekslinger. Likevel er
Forbundsstyret av den oppfatning at vi i framtida også skal fortsette med å treffes fysisk,
men da mer i kombinasjon med digitale møter. Det gir bedre effektivitet både med hensyn
til tidsbruk og kostnader.
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De innkomne forslagene har forskjellig innhold. Borre JFL foreslår å opprettholde treårige
landsmøteperioder, mens NJFF Oppland foreslår at NJFFs landsmøte skal holdes hvert andre
år.
Forslag/innspill til landsmøtet fra:
•
•
•

Forbundsstyret
NJFF Oppland
Borre JFL

Link
Link
Link

Forbundsstyrets forslag til landsmøtevedtak:
Det innføres årlige landsmøter i NJFF. Dette prinsippet, med sine ringvirkninger, innarbeides i
vedtektene.
6.1.4 Fylkeslagsstrukturen
Det offentlige Norge har de siste årene vært gjennom to store organiseringsprosesser,
kommune- og fylkesreformene. Disse har ført til fusjoneringer av en del kommuner og
mange av våre tidligere fylker.
Disse prosessene ble tidlig satt fokus på også i NJFF-organisasjonen. Til landsmøtet i 2015
sendte NJFF Sogn og Fjordane inn et forslag om at organisasjonen skulle utrede
konsekvenser av kommunereformen. Etter hvert kom også fylkesreformen. NJFFs
regionutvalg som avslutte sitt arbeid høsten 2017, gikk grundig gjennom problemstillingene,
og Forbundsstyret fulgte opp deres forslag om at vår organisasjon på fylkesnivå skulle endres
slik de offentlige fylkene var i ferd med. På NJFFs landsmøte i 2018 ble dette temaet
besluttet utsatt til landsmøtet 2021.
NJFFs organisasjonsutvalg, som leverte sin innstilling til Forbundsstyret høsten 2020,
konkluderte med at NJFFs fylkeslagsstruktur bør være lik de offentlige fylkene. Dette mener
også Forbundsstyret er den beste organiseringen for at jakt- , fiske- og de øvrige
interessefeltene for våre medlemmer, skal bli bedre ivaretatt totalt sett. Dette har vært
konklusjonene i organisasjonen i lang tid og har vært og er nedfelt som et prinsipp i
vedtektene; NJFFs fylkeslag skal være avgrenset slik de offentlige fylkene er.
Forbundsstyret mener eksisterende struktur og regler vedrørende dette temaet bør
fortsette. Dette er i tråd med reglene slik de står i de gjeldende vedtektene. Styret foreslår
derfor ingen vedtektsendringer vedrørende fylkeslagsstrukturen. Resultatet vil dermed bli at
noen av våre eksisterende fylkeslag må slås sammen, slik at de tilsvarer de offentlige fylkene.
En ringvirkning av en fylkeslagssammenslåing vil være frigjøring av administrativ kapasitet
fra å utføre interne administrative oppgaver for et fylkeslag, til å kunne bruke ressurser i
større grad på virksomhet ut mot foreningene. Hvis dagens offentlige fylkesstruktur ikke
endres etter høstens stortingsvalg, og NJFFs landsmøte følger Forbundsstyrets syn, vil vi om
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noen år ha 11 fylkeslag, en reduksjon på 8. Det vil gi noen årsverk i merinnsats overfor
foreningene.
Forbundsstyrets innstilling er altså å følge den offentlige strukturen. Dersom vi etter
stortingsvalget i høst får en situasjon hvor statlige myndigheter løser opp igjen noen av de
sammenslåtte fylkene, så innebærer det at våre fylkeslag i disse områdene ikke slås
sammen. Styret er klare på at vi ikke først skal gjøre fusjoner, og så etter forholdsvis kort tid
igjen, dele opp sammenslåtte fylkeslag. En mulig sammenslåing må ha et så langt
tidsperspektiv i seg, at dette kan håndteres ut fra hva som blir den endelige offentlige
løsningen.
Forbundsstyrets løsning på dette temaet medfører ikke noe behov for å gjøre endringer i
vedtektene, men siden det er innkommet landsmøteforslag med motsatt innhold, så blir
temaet likevel landsmøtesak. Forbundsstyret fraråder at de innsendte forslagene i så måte
får tilslutning på landsmøtet.
I innsendt landsmøteforslag foreslår NJFF Nord-Trøndelag at temaet om sammenslåing av
fylkeslag skal utsettes til 2024 dersom forslag om opprettholdelse av dagens
fylkeslagsstruktur skulle falle. Forbundsstyret er av den klare oppfatningen at et
utsettelsesforslag ikke kan behandles etter at en realtetssak har vært oppe til behandling og
har fått sin avgjørelse. Et forslag om utsettelse må behandles først og før en
realitetsbehandling, er vanlig prosedyre. Dersom NJFF Nord-Trøndelag uansett
opprettholder dette forslaget, må det behandles først under saken på landsmøtet.
Saken om fylkeslagsstrukturen var også oppe til behandling på NJFFs landsmøte i 2018, og
ble den gangen vedtatt utsatt til 2021. Å utsette den enda en gang vil Forbundsstyret
fraråde. Organisasjonen må ikke la seg styre av beslutningsvegring. Nå må landsmøtet klare
å gjøre et valg på dette temaet.
Forslag/innspill til landsmøtet fra:
•
•
•
•
•

Forbundsstyret
NJFF Troms
NJFF Oppland
NJFF Nord-Trøndelag
Borre JFL

Link
Link
Link
Link
Link

Forbundsstyrets forslag til landsmøtevedtak:
Forslagene om å endre vedtekts reglene med betydning for NJFFs fylkeslagsstruktur, tiltres
ikke. Fylkeslagene skal være avgrenset slik de offentlige fylkene er.
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6.1.5 Aldersgrense for stemmerett
NJFF Østfold foreslår at det innføres en aldersgrense for stemmerett i organisasjonen, noe
Forbundsstyret slutter seg til. Flere andre organisasjoner har slik grense i sine
lover/vedtekter, men i NJFF har det ikke vært og er ingen slik begrensning for de yngste
medlemmene.
Forbundsstyret er kjent med at det har vært noen spørsmål fra foreninger om det finnes en
sik grense og hvordan de skal forholde seg når barn stiller opp på årsmøte. Svaret per i dag
er at alle har alle demokratiske rettigheter, inklusive stemmerett. I praksis har dette neppe
vært noen stor utfordring, men rent prinsipielt kan det være greit å ha en formell avklaring
av denne problemstillingen. I praksis vil det jo være en nedre grense for når et barn på
selvstendig grunnlag kan klare å avgi sin stemme under en avstemming.
Det er ingen offentlig regulering av dette temaet som er bindende for de frivillige
organisasjonene, men for å være tellende medlem for tilskudd fra LNU-midlene (statlige
tilskuddsmidler for å stimulere til god barne- og ungdomsvirksomhet), må alle over 15 år ha
stemmerett i organisasjonen. Noen organisasjoner har lagt seg på denne alderen i sin
begrensning av stemmerett.
Forbundsstyret har diskutert hvilken alder en sik stemmerettsgrense bør settes ved i NJFForganisasjonen. Diskusjonen har dreid seg om en skal anbefale 15 år som andre har
benyttet, eller en skal sette grensen ved 14 år. Sistnevnte har vært tema, siden dette er en
viktig aldergrense i jaktlig sammenheng. Konklusjonen er å foreslå en 14-årsgrense, ut fra en
totalvurdering.
En aldersgrense for stemmerett vil ha klart størst innvirkning på foreningsnivået og mindre
for fylkeslag og NJFF sentralt. Forbundsstyret mener likevel at den skal gjelde i hele
organisasjonen hvis den først innføres. En slik regel bør nedfelles i vedtektene.
Forslag/innspill til landsmøtet fra:
•
•

Forbundsstyret
NJFF Østfold

Link
Link

Forbundsstyrets forslag til landsmøtevedtak:
Landsmøtet beslutter at det innføres en nedre aldersgrense på 14 år for medlemmers
stemmerett i demokratiske fora i organisasjonen. Dette gjelder for alle organisasjonsnivåer,
og regelen innarbeides i vedtektene.
6.1.6 Kvotering av og begrensninger for medlemmer av Forbundsstyret
Det er innkommet flere forslag til årets landsmøte med betydning for sammensetningen av
de fremtidige forbundsstyrene. NJFF Aust-Agder foreslår at det skal kvoteres inn en ung
person, mens NJFF Østfold foreslår at det skal være sterkere begrensninger med hensyn til
at en person skal ha verv både i fylkeslagsstyret og forbundsstyret enn det dagens vedtekts
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regler beskriver. De foreslår et forbud mot samtidig å være leder eller nestleder i fylkeslag og
å sitte i Forbundsstyret (medlem eller varamedlem). Dette er omtrent samme begrensning
som også NJFFs organisasjonsutvalg foreslo i sin innstilling.
NJFF Aust-Agder foreslår at en av personene som velges inn i Forbundsstyret skal være
under 30 år for at barne- og ungdomsinteressene skal bli styrket.
Borre JFL sitt forslag (nr. 12 blant foreningens innsendte forslag) innebærer en lemping i
forhold til gjeldende regler ved at de foreslår å fjerne begrensningen om samtidige verv i
Forbundsstyret og foreningsstyrer. Forslaget inneholder en skjerpelse ved at det foreslås at
ingen personer i Forbundsstyret kan være leder eller nestleder i fylkeslag.
Forslag/innspill til landsmøtet fra:
•
•
•
•

Forbundsstyret
NJFF Østfold
NJFF Aust-Agder
Borre JFL

Link
Link
Link
Link

Forbundsstyrets forslag til landsmøtevedtak:
Landsmøtet skal på fritt grunnlag velge personer til Forbundsstyret uten at det benyttes
kvoteringer for noen medlemsgrupper. Forbundsstyrets medlemmer og varamedlemmer kan
ikke samtidig være leder eller nestleder i fylkeslag. Disse føringene innarbeides i vedtektene.
6.1.7 Domsutvalg
I tilknytning til utredningene fra organisasjonsutvalget er det foreslått å etablere et uavhengig
domsutvalg for tvistesaker og mer alvorlige straffesaker internt i organisasjonen. Temaet er også
fremmet gjennom vedtekts forslag fra Borre JFL.
Et uavhengig domsutvalg foreslås å være organisasjonens høyeste dømmende myndighet når det
gjelder:
-

Etterlevelse av forbundets vedtekter i hele organisasjonen.
Lovlighetskontroll av vedtak og vedtekter fattet av NJFFs øvrige organer og
organisasjonsledd.
Suspensjon eller eksklusjon av foreninger og enkeltmedlemmer.
Avgjøre tvister mellom foreninger.

Forbundsstyret ser behovet for et uavhengig organ som kan avgjøre tvistesaker i organisasjonen.
Forbundsstyret mener imidlertid det først bør fattes en prinsippbeslutning av landsmøtet om
hvorvidt dette er ønskelig. Det vil være behov for å bruke noe mer tid for å vurdere nærmere
funksjon, organisatorisk plassering og sammensetning. Dette også sett i lys av de øvrige saker om
organisasjonsutvikling som behandles på dette landsmøtet.

Forslag/innspill til landsmøtet fra:
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•
•
•

Forbundsstyret
NJFF Nord-Trøndelag
Borre JFL

Link
Link
Link

Link
Link

Forbundsstyrets forslag til landsmøtevedtak:
Landsmøtet ber forbundsstyret utrede videre etablering av et uavhengig domsutvalg for NJFF. Forslag
til domsutvalg med tilhørende vedtekter behandles på neste landsmøte.

6.1.8 Enhetlige vedtekter
Det er mye som tyder på at det er behov for et organisatorisk løft i organisasjonen. Det er da
også en av konklusjonene som NJFFs organisasjonsutvalg har trukket etter sin meget
grundige gjennomgang av utvikling og status for hele NJFF.
For å drive godt organisasjonsarbeid, må hvert organisasjonsledd ha et gjennomtenkt
regelverk som grunnlag for sin drift. I NJFF har en gjennom lang tid benyttet betegnelsen
vedtekter for det viktigste interne regelverket. I andre organisasjoner blir det noen steder
benyttet betegnelsen lov for slikt regelverk. Navnet spiller egentlig ingen rolle. Det er
innholdet i regelverket, bevisstheten av det blant organisasjonsleddets tillitsvalgte personer
og etterlevelsen av det, som er avgjørende for hvor godt man klarer å drive en forening eller
et fylkeslag, eller for den saks skyld, også NJFF sentralt.
Selv om mange organisasjonsledd i NJFF drives meget bra, er det også en del eksempler på
at vi har et betydelig forbedringspotensiale. Kjente eksempler er at vedtektene er
forsvunnet, at de tillitsvalgte ikke vet hvor vedtektene er og hva de inneholder av regler. Det
er også mange eksempler på at foreninger har svært gamle vedtekter. Det eldste settet som
er oppdaget de siste årene var nest hundre år gammelt.
Vedtektsopplegget i NJFF bør være velkjent. NJFFs landsmøte beslutter vedtektene for NJFF
sentralt. Så har NJFFs representantskap fastsatt mønstervedtekter for fylkeslagene og for
lokalforeningene. Dette er «mønstre» som er anbefalinger, men hvert organisasjonsledd står
egentlig fritt til å beslutte innholdet i sine egne vedtekter. Riktignok skal vedtektsendringer
godkjennes av NJFF sentralt, men det er mange eksempler på at slike endringer ikke sendes
inn for godkjenning. Organisasjonen har i dag ikke noe opplegg som forplikter
organisasjonsleddene til å sette fokus på og eventuelt forbedre sine vedtekter.
For å heve kvaliteten på vedtektene, og ikke minst påvirke til at de tillitsvalgte personene
rundt om i organisasjonsleddene blir mer bevisste på det interne regelverket, så foreslår
Forbundsstyret at det gjøres visse endringer på vedtektsopplegget. Det går ut på at NJFFs
landsmøte vedtar sentralleddets vedtekter slik som tidligere. Forslaget går i tillegg ut på at
det innføres to vedtekts normer, en for fylkeslagene og en for lokalforeningene. Normene
inneholder de viktigste prinsippene for god organisasjonsdrift, og innholdet for hvert nivå
henger godt sammen med innholdet i de to øvrige nivåene. Eksempler på temaer som det er
viktig er gjennomgående i hele organisasjonen, er medlemskategoriene, tidsrom for
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årsmøteavvikling, aldersgrense for stemmerett (hvis dette vedtas på landsmøtet) og valg av
landsmøtedelegater. Mange flere temaer kunne vært nevnt.
Den stammen av regler som vedtekts normene skal inneholde, og som foreslås vedtatt av
landsmøtet, skal være ufravikelig. Hvert organisasjonsledd kan så vedta justeringer og tillegg
en del steder. Det angis hvilke regler dette gjelder for. Et eksempel er
styresammensetningen i en lokalforening. Normen beskriver at styret skal bestå av leder,
nestleder, sekretær og kasserer, samt styremedlemmer. Dette kan foreningen selv endre på
ved å tilføye andre spesifikke ansvarsområder i styret som det skal velges personer til.
Opplegget innebærer at det fortsatt er organisasjonsleddets årsmøte som til slutt vedtar det
fullstendige vedtekts settet, bestående av det obligatoriske innholdet i normen som
landsmøtet vedtar og de justeringer og tillegg som organisasjonsleddet selv mener er riktig
for seg. Dette er et opplegg som mange andre organisasjoner også benytter seg av. For
eksempel har idretten sin lov norm som medlemslagene må benytte. I noen organisasjoner
er det vedtekter eller lover som i sin helhet vedtas i deres høyeste organ (landsmøte,
årsmøte eller lignende), uten at det enkelte organisasjonsleddet kan justere på disse.
Det er noe ulikt opplegg rundt om i andre organisasjoner hvordan de håndterer endringer i
sine lov- eller vedtekts normer, som leddende er forpliktet til å følge. I idretten er det
lokallagenes styrer som har en forpliktelse til å innarbeide normendringer i vedtektene for
sitt lag. Forbundsstyret foreslår at slike endringer i våre foreninger og fylkeslag skal
sluttbehandles på årsmøtene.
Et godt vedtekts innhold er viktig, men Forbundsstyret vil påpeke at den organisatoriske prosessen
som de foreslåtte endringene i vedtektsopplegget nødvendigvis vil måtte medføre, er like viktig. Hvis
landsmøtet gjør vedtak slik Forbundsstyret foreslår i denne saken, vil det måtte gjennomføres en god
prosess i hele organisasjonen i tiden framover. I denne prosessen vil det måtte drives god
informasjon og godt påvirkningsarbeid både fra NJFF sentralt og fylkeslagene overfor foreningene.
Som en del av det saklige grunnlaget i denne prosessen mener Forbundsstyret at det skal utarbeides
en veiledning eller kommentarutgave til vedtektene for NJFF sentralt og for vedtekts normene for
fylkeslagene og lokalforeningene. Det tenkes litt i retning av kommentarutgavene som ofte kommer
ut etter at det er vedtatt en ny lov i Norge av Stortinget. Slike publikasjoner forsøker å gi utdypende
forklaringer til selve lovteksten. En slik veiledning eller kommentarer til vedtekts reglene i NJFForganisasjonen vil kunne gi økt forståelse for hvorfor vedtekts reglene er som de er. For eksempel
hva som kan bli konsekvensene av at årsmøte ikke holdes (det er det mange eksempler på hos oss).

Forslag/innspill til landsmøtet fra:
•
•

Forbundsstyret
Borre JFL

Link
Link

Link

Link

Forbundsstyrets forslag til landsmøtevedtak:
Landsmøtet vedtar vedtektsnormer for fylkeslagene og lokalforeningene. Dette nedfelles som
nytt prinsipp i vedtektene for NJFF sentralt, fylkeslagene og lokalforeningene.
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Forbundsstyrets forslag til:

6.2 VEDTEKTER FOR NJFF SENTRALT
§ 1 | Organisasjonens navn
Organisasjonens navn er Norges Jeger- og Fiskerforbund, heretter forkortet NJFF.

§ 2 Forbundets formål
NJFF er en partipolitisk nøytral, landsomfattende medlemsorganisasjon som skal arbeide
faglig og politisk for interesser innen jakt, fiske og annet friluftsliv.
NJFF skal arbeide for å sikre allmennhetens tilgang til naturen, bærekraftig høsting, god
naturforvaltning og vern av miljøet.
NJFF skal være den viktigste kunnskapsformidleren og tradisjonsbæreren innen jakt og fiske i
samfunnet og arbeide for god rekruttering.
NJFFs arbeid skal bidra til god livskvalitet og helse i befolkningen.

§ 3 Forbundet
Forbundet består av:
1.
Lokalforeninger og lag
2.
Fylkeslag
3.
NJFFs sentrale valgte organer
Forbundets besluttende organer er:
1.
Landsmøtet
2.
Ekstraordinært landsmøte
3.
Forbundsstyret

§ 4 Medlemskap i NJFF
Enhver person med interesser for jakt, fiske og annet friluftsliv kan bli medlem i NJFF
gjennom et lokallag/forening, eller som direktemedlem i forbundet, uten
foreningstilknytning.
4.1 Medlemskategorier
• Hovedmedlemsskap med tidsskrift
• Barne- og ungdomsmedlemskap med tidsskrift
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• Barne- og ungdomsmedlemskap uten tidsskrift
• Pensjonist-/uføremedlemskap med tidsskrift
• Sidemedlemskap uten tidsskrift
• Æresmedlemskap med tidsskrift
• Familiemedlemskap med tidsskrift
• Direktemedlem med tidsskrift
Barne- og ungdomsmedlemskap gjelder for barn og ungdom ut det året medlemmet fyller 25
år.
Pensjonist-/uføremedlemskap gjelder for alderspensjonister fra og med det året de fyller 67
år, og for uføretrygdede.
Sidemedlemskap kan opprettes av personer som har medlemskap i annen forening.
Familiemedlemskap gjelder for inntil to voksne og et ubestemt antall barn under 26 år i
samme husstand.
Ethvert foreningsmedlemskap i organisasjonen gir fulle demokratiske rettigheter, men
stemmerett kun fra fylte 14 år.
4.2 Suspensjon og eksklusjon
Medlemmer som bryter jakt- og/eller fiskelovgivningen, eller på annen måte ved sin atferd
alvorlig skader organisasjonen, kan suspenderes eller ekskluderes fra NJFF etter innstilling
fra berørte organisasjonsledd eller NJFFs administrasjon.
Vedtak om suspensjon og eksklusjon kan fattes av styret i forening, styret i fylkeslag eller
Forbundsstyret.
Retningslinjer for suspensjon og eksklusjon fastsettes av Forbundsstyret.

§ 5 Lokalforeninger og lag
5.1 Opptak av nye foreninger
Foreninger som ønsker opptak i NJFF sender søknad om dette til NJFFs administrasjon som
oversender søknaden til fylkeslaget for uttalelse. Eksisterende foreninger i samme kommune
skal gis uttalelsesrett før behandling av søknaden. Søknaden fremmes deretter for
Forbundsstyret som fatter beslutning.
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Det stilles krav til at foreningen registreres i enhetsregisteret og frivillighetsregisteret. Videre
er det en forutsetning at den nye foreningen skal bestå av minimum 15 medlemmer og være
åpen for alle som ønsker det etter § 4. Man kan søke Forbundsstyret om unntak fra
bestemmelsen om størrelse ved spesielle forhold som omhandler geografi og befolkning.
5.2 Tilhørighet
En forening må stå tilsluttet forbundet med samtlige av sine medlemmer. Foreninger
arbeider innen sine geografiske områder for forbundets formål og er forpliktet til å støtte
forbundets virksomhet. Foreningen er forpliktet til å følge alle vedtekter vedtatt av
landsmøtet.
5.3 Opphør av medlemskap
Dersom en forening ikke er i stand til å opprettholde driften i samsvar med punkt. 5.1 eller
ikke oppfyller kravene i punkt. 5.2, bør fylkeslagets styre innkalle til ordinært eller
ekstraordinært årsmøte evt. fremme for Forbundsstyret forslag om oppløsning eller
eksklusjon av foreningen.
Foreninger som vesentlig misligholder sentrale bestemmelser i vedtektene eller ikke er
tilsluttet og holder enhetsregisteret og frivillighetsregisteret oppdatert årlig, vil bli foreslått
ekskludert av Forbundsstyret.
Fylkeslaget skal uttale seg før saken fremmes for Forbundsstyret for beslutning.

§ 6 Fylkeslag
Samtlige av de tilsluttede foreninger i et fylke skal utgjøre NJFFs fylkesorganisasjon.
Foreninger som dekker mer enn én kommune, kan kun tilhøre ett fylkeslag.
Fylkesorganisasjonen skal hete Norges Jeger- og Fiskerforbund (fylkesnavnet) og skal følge
fylkesgrensene.
Fylkeslagene skal arbeide for å koordinere foreningenes virksomhet og bistå forbundet i alle
spørsmål som vedrører fylket.
Dersom et fylkeslag ikke er i stand til å opprettholde driften skal Forbundsstyret innkalle til
ekstraordinært årsmøte i fylkeslaget.

§ 7 Landsmøtet
1.
Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet. Ordinært landsmøte skal holdes hvert
år på sted og tid som fastsettes av Forbundsstyret.
2.
Ekstraordinært landsmøte holdes når Forbundsstyret bestemmer det, eller når minst
1/3 av fylkeslagene krever det. Ekstraordinært landsmøte innkalles med minst tre måneders
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varsel. Antall landsmøtedelegater og valg av disse skjer som ved ordinært landsmøte. Bare
de saker som er oppført på dagsorden kan behandles.
3.
Landsmøtet består av de landsmøtedelegater som velges på fylkeslagenes årsmøter,
fylkeslederne og Forbundsstyrets ti medlemmer. Forbundets æresmedlemmer inviteres til å
delta på landsmøtet og har talerett.
4.
Representasjon til landsmøtet fordeles forholdsmessig etter antall innbetalte
medlemskontingenter året før landsmøtet holdes. Forbundet gir før årsmøtene melding til
fylkeslagene om det antall landsmøtedelegater vedkommende fylke har rett til å velge.
Antallet delegater fra hvert fylkeslag beregnes ut fra følgende modell:
•
•
•
•
5.

1 delegat per påbegynt 1.000 medlemskap til og med 10 delegater.
1 delegat per påbegynt 1.500 medlemskap fra og med 11 til og med 20 delegater.
1 delegat per påbegynt 2.000 medlemskap fra og med 21 delegater og oppover.
Et fylkeslag skal uansett ha minst 4 delegater.
Delegatoversikt til landsmøtet må være innsendt til forbundet senest 15.april.

6.
Ordinært landsmøte skal innkalles senest 1.februar. Innkallingen sendes fylkeslag og
foreninger. Den skal inneholde foreløpig dagsorden. Forslag som ønskes behandlet av
landsmøtet, må være vedtatt innsendt av foreningen, fylkeslaget eller Forbundsstyret. De
må være Forbundsstyret i hende senest 15. april. For sent innkomne forslag kan ikke
behandles av landsmøtet. Landsmøtets dokumenter, innstillingene til vedtak og
Forbundsstyrets forslag til endelig dagsorden sendes fylkeslagene og landsmøtedelegatene
senest tre uker før landsmøtet trer sammen.
7.

Landsmøtet gjør vedtak om den endelige dagsorden og forretningsorden.

8.
Ved avstemning på landsmøtet har hver landsmøtedelegat én stemme. Saker blir
avgjort med alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet er forslaget forkastet. For endringer i
vedtektene kreves 2/3 flertall. Forbundsstyrets medlemmer har ikke stemmerett i saker som
angår ansvarsfrihet for de vedtak de har vært med på. I slike saker har de bare tale- og
forslagsrett.
9.
Fylkeslagene dekker reise- og oppholdsutgiftene for delegatene dersom ikke annet er
avtalt med lokallagene.

§ 8 Landsmøtets plikter
Landsmøtet skal:
•
•

Godkjenne landsmøtedelegatene.
Vedta forbundets regnskap og beretning for det foregående kalenderår.
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•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Vedta budsjett for NJFFs sentralledd.
Vedta og rullere strategiske langtidsplaner.
Behandle og fatte vedtak om innkomne forslag.
Velge Forbundsstyre bestående av leder, 1. og 2. nestleder, seks styremedlemmer og
tre varamedlemmer til styret. Styrets medlemmer velges for to år, hvor halvparten av
styremedlemmene og minst ett av ledervervene er på valg samme år. Man kan ikke
velges flere enn tre ganger på rad til samme styreposisjon. Medlemmer med
ansettelsesforhold i organisasjonen er ikke valgbare til tillitsverv i NJFF sentralt.
Fastsette godtgjørelse for Forbundsstyret.
Velge valgkomité bestående av leder og seks medlemmer. Valgkomiteens
medlemmer velges for ett år av gangen. Disse skal komme fra forskjellige fylker og
det bør bestrebes en kjønns- og aldersbalanse.
Foreta eventuelle endringer i vedtektene for NJFFs sentralledd og vedtektsnormene
for fylkeslag og lokalforeninger.
Fastsette rammene for medlemskontingentene.
Fastsette andelene av medlemskontingenten til de tre organisasjonsnivåene.
Velge revisor.

§ 9 Forbundsstyret
Forbundsstyret består av leder, 1. og 2. nestleder, seks styremedlemmer og tre
varamedlemmer. I tillegg kommer ansattes valgte representant som møter i styret med fulle
rettigheter. Sistnevnte har personlig varamedlem. Generalsekretæren tiltrer med tale- og
forslagsrett. Forbundsstyrets medlemmer kan ikke være leder eller nestleder i fylkeslag.

§ 10 Forbundsstyrets plikter
Dagsorden, sakspapirer og administrasjonens forslag til innstillinger sendes ut til
representanter og vararepresentanter senest fem virkedager før møtet.
Over Forbundsstyrets forhandlinger føres protokoll som også gjøres tilgjengelig for NJFFs
øvrige organer.
Forbundsstyrets plikter er:
• Representere forbundet, utøve den administrative myndighet, håndheve vedtektene
og ivareta forbundets anliggender utad overfor de tilsluttede foreninger og fylkeslag.
Disse skal holdes underrettet om viktige avgjørelser i Forbundsstyret.
•

Medvirke til opprettelse av nye foreninger og bistå disse med råd og opplysninger.

•

Behandle og fatte vedtak i saker av interesse for forbundet, eventuelt etter høring i
organisasjonen. Saker av vesentlig prinsipiell betydning skal forelegges Landsmøtet
hvis mulig.
Beramme ordinære og eventuelle ekstraordinære landsmøter.

•
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•

Avgi til Landsmøtet årlige reviderte regnskap med revisors beretning, styrets
beretning med oppfølging av Landsmøtets vedtatte saker og forbundets virksomhet i
kalenderåret.

•

Legge frem for Landsmøtet forslag til budsjett.

•

Innstille overfor Landsmøtet på utnevnelse av æresmedlemmer og beslutte tildeling
av forbundets gullmerke og NJFFs innsatsmedalje.

•

Ansette forbundets Generalsekretær.

•

Behandle og framlegge for Landsmøtet forslag til strategiske langtidsplaner.

•

Oppnevne medlemmer til Forbundsstyrets utvalg. Så langt det er mulig oppnevnes
styremedlemmer som utvalgenes ledere. Forbundets utvalg er underlagt
Forbundsstyret og fungerer som faglige og rådgivende organer for dette.
Forbundsstyret utarbeider retningslinjer for utvalgene.

•

Oppnevne utvalg etter behov.

•

Vedta prinsipper for saksbehandling.

•

Fordele medlemskontingent.

•

Fastsette medlemskontingenter for kommende år innenfor rammene vedtatt av
Landsmøtet.

•

Velge styre til NJFF Fond

•

Oppnevne fullmaktskomité på tre medlemmer til landsmøtet blant de valgte
landsmøtedelegater.

§ 11 Forbundets regnskapsår
Forbundets regnskapsår følger kalenderåret.

§ 12 Kontingenten
Landsmøtet fastsetter kontingentrammen for de ulike medlemskategorier i § 4. De av
forbundets utnevnte æresmedlemmer betaler ikke kontingent. Kontingenten innbetales
forskuddsvis. Av den innbetalte medlemskontingenten refunderes til fylkeslag,
lokalforeninger og lag den av Forbundsstyret fastsatte andel.
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§ 13 Forbundets oppløsning
I tilfelle det fremlegges forslag om forbundets oppløsning fra ett av NJFFs organer, skal
forslaget fremmes Landsmøtet for behandling og vedtak. For vedtagelse kreves 2/3 flertall i
to på hverandre følgende landsmøter. I tilfelle av oppløsning tilfaller forbundets midler og
eiendeler Det Kongelige Selskap for Norges Vel til forvaltning til fremme av Norges Jeger- og
Fiskerforbunds formål, slik som uttrykt i vedtektenes § 2.
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Forbundsstyrets forslag til:
6.3 VEDTEKTSNORM FOR FYLKESLAG I NORGES JEGER- OG
FISKERFORBUND
Vedtatt av Norges Jeger- og Fiskerforbunds landsmøte (dato) og kan ikke endres av
fylkeslagene, med unntak av de bestemmelser hvor det er angitt at fylkeslagene selv kan
gjøre endringer.
§ 1 Fylkeslagets navn
Fylkeslagets navn er Norges Jeger- og Fiskerforbund – (fylkesnavnet), heretter forkortet
NJFF-(fylkesnavnet).

§ 2 Formål
Fylkeslagets formål er det samme som for NJFF sentralt:
Fylkeslaget er en sammenslutning av samtlige foreninger tilsluttet Norges Jeger- og
Fiskerforbund i fylket og er det organisatoriske bindeleddet mellom NJFFs sentralledd og
foreningene i fylket. Det har et spesielt ansvar med å ivareta organisasjonens formål overfor
samfunnet for øvrig på fylkesnivå.
§ 3 Fylkeslagets ledende organer
Fylkeslagets ledende organer er:
1. Årsmøtet
2. Ekstraordinært årsmøte
3. Styret

§ 4 Fylkeslagets økonomi
Forbundet sentralt refunderer til fylkeslagene den av Landsmøtet fastsatte andel av
medlemskontingenten.
(Fylkeslaget kan selv gjøre tilføyelser her.)
§ 5 Fylkeslagets årsmøte
Årsmøtet skal hvert år holdes innen 31. mars og innkalles med 8 ukers skriftlig varsel. Forslag
som foreningene ønsker behandlet av årsmøtet skal være styret i hende senest 4 uker før
årsmøtet. Styrets forslag til dagsorden, vedlagt årsberetning, regnskap og andre
saksdokumenter sendes foreningene senest 2 uker før årsmøtet. Til årsmøtet kan foreninger
med inntil 200 medlemmer sende 2 representanter. Foreninger med flere medlemmer kan
sende ytterligere 1 representant for hvert påbegynte 200. medlem, maksimalt 6
representanter. Representantene må ha fylt 14 år for å ha stemmerett.
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(Fylkeslaget kan selv justere fordelingen av representasjonen.)
Medlemmer fra foreningene utnevnt av NJFF i sentrale utvalg samt, fylkesinstruktører, kalles
inn til årsmøte. Disse har tale-, men ikke stemmerett, så fremt de ikke møter som
representant for en forening.
På årsmøtet skal følgende behandles:
1. Konstituering av møtet.
Godkjenning av delegater
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av dagsorden
Godkjenning av forretningsorden
Valg av ordstyrer
Valg av sekretær
Valg av tellekorps
Valg av 2 delegater til å underskrive protokollen
2.
Årsberetning 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 og budsjett.
7.
Valg av styre i henhold til § 7.
8.
Valg av ledere til årsmøteoppnevnte utvalg.
9.
Valg av valgkomite på 3 medlemmer inklusive leder, så vidt mulig geografisk fordelt.
Medlemmene velges for tre år, rullerende slik at én person er på valg hvert år.
10.
Valg av revisor(er) og vararevisor for 1 år.
11.
Valg av utsendinger til landsmøtet. Disse skal være gyldig medlem av en av fylkets
lokalforeninger/lag eller være direktemedlem i fylkeslaget.
(Fylkeslagene kan selv utvide denne listen.)
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 skal foregå skriftlig dersom det foreligger flere forslag og noen krever
skriftlig avstemning.
Ingen representanter har mer enn 1 stemme. Fylkeslagets styre har ikke stemmerett i saker
som gjelder beretning og regnskap.
NJFFs sentralledd har rett til å være representert på fylkeslagets års- og styremøter med
talerett.
§ 6 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, eller når et tidligere årsmøte har besluttet
det, eller minst ¼ av de tilsluttede foreninger eller Forbundsstyret krever det.
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Innkalling til ekstraordinært årsmøte, vedlagt dagsorden, skal skje med minst 14 dagers
varsel. Møtet skal ikke ta avgjørelser i andre saker enn de som er oppført i innkallingen.
§ 7 Fylkeslagets styre
Fylkeslaget ledes av et styre på minimum 5 personer bestående av leder, nestleder og øvrige
styremedlemmer. Styret må konstituere seg etter gjeldende satsingsområder.
Styret velges for to år av gangen, men slik at tilnærmet halve styret er på valg hvert år. I
tillegg velges hvert år to varamedlemmer til styret.
(Denne paragrafen kan endres av fylkeslaget slik at det beskrives flere funksjoner i styret,
men uansett må styret ha minst 5 årsmøtevalgte medlemmer inklusive leder og nestleder.
Dersom alle de viktigste ansvarsområdene i fylkeslaget er beskrevet som egne
styrefunksjoner, kan setningen om styrets egenkonstituering utelates. Eksempler på slike
ansvarsområder er: sekretær, kasserer/økonomiansvarlig, informasjonsansvarlig,
opplæringsansvarlig, barne- og ungdomsansvarlig og kvinnekontakt)
§ 8 Styrets arbeid
Styret skal:
1.
Representere NJFF i sitt fylke, utøve den administrative myndighet, håndheve
vedtektene og ivareta fylkets anliggender utad overfor de tilsluttede foreninger og de
regionale myndigheter.
2.
Følge vedtatte strategiske planer.
3.
Forberede, behandle og fatte vedtak i saker av interesse for fylket.
4.
Avholde møter med foreningsledere/-styrer for drøfting av viktige saker av felles
interesse.
5.
Sende saker til høring i foreningene.
6.
Beramme ordinære og eventuelle ekstraordinære årsmøter.
7.
Avgi årlig beretning og regnskap med revisors rapport om fylkeslagets virksomhet i
kalenderåret. Ajourføre tillitsvalgtliste for fylkeslaget i NJFFs medlemsregister og i
Brønnøysundregisteret.
8.
Utarbeide forslag til virksomhetsplan i samsvar med NJFFs sentralt vedtatte strategier
og budsjett for kommende år.
9.
Ved behov å oppnevne egne utvalg og medlemmer av disse samt utarbeide
arbeidsinstruks med mandat for utvalgene.
10.
Foreslå tildeling av eventuelle hedersbevisninger.
11.
Oppnevne fylkesinstruktører.
12.
Utarbeide instruks for fylkeslagets ansatte.
13.
Arbeide for forenings- og medlemsfordeler, herunder muligheter for økonomisk
støtte til fylkeslaget og foreningene.
14.
Medvirke til opprettelse av nye foreninger og eventuelt sammenslåing av slike der
det er behov og bistå disse med råd og opplysninger.
15.
Avgjøre tvister mellom foreninger.
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styret er til stede, inkludert
varamedlemmer. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget
som forkastet. Det skal føres protokoll fra hvert styremøte.
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(Fylkeslaget kan selv utvide denne temalisten med flere punkter.)
§ 9 Vedtektsendringer
Dersom NJFFs landsmøte vedtar endringer i de ufravikelige delene av vedtektsnormen for
fylkeslag, er fylkeslagene forpliktet til å ta de endrete bestemmelsene inn i sine vedtekter.
Dette må gjøres senest i det første ordinære fylkeslagsårsmøtet etter landsmøtet.
Endringer i vedtektene som fylkeslaget selv kan beslutte på sitt årsmøte, vedtas med minst
2/3 flertall blant de tilstedeværende representanter. Slike endringer skal godkjennes av
Forbundsstyret før de blir gyldige.
§ 10 Oppløsning av fylkeslag
Dersom det foreligger et grunngitt forslag om oppløsing av fylkeslaget, skal Forbundsstyret
behandle dette etter retningslinjer for oppløsning og sammenslåing av fylkeslag og lokallag.
Dersom det blir vedtatt å oppløse fylkeslag, skal fylkeslagets midler disponeres av NJFF til
fremme av forbundets formål i fylket.
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Forbundsstyrets forslag til:
6.4 Vedtektsnorm for foreningene/lokallagene
Vedtatt av Norges Jeger- og Fiskerforbunds Landsmøte (dato). Innholdet kan
lagene/foreningene selv endre på der slike muligheter er angitt.

§ 1 Navn
Foreningens/lagets navn er ……………………………………………, heretter forkortet ……………………….
§ 2 Formål
Foreningen/lagets formål er de samme som for NJFF. Arbeidet i foreningen/laget skal bygge
på NJFFs gjeldende strategidokument.
(Foreningen kan selv utvide formålsbeskrivelsen for å konkretisere formålet.)
§ 3 Medlemskap
Enhver person som er interessert i jakt, sportsfiske, annet friluftsliv og naturforvaltning kan
bli medlem. Foreningen/laget er tilsluttet NJFF med alle sine medlemmer.
Medlemmene deles inn i de til enhver tid gjeldende medlemskategorier i forbundet.
Et medlem har ingen rettigheter i organisasjonen utover det året som kontingenten
er betalt for. Medlemskap fornyes gjennom betaling av kontingenten for det kommende
året.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 14 år.
Styret i laget kan vedta eksklusjon, suspensjon eller tap av verv og rettigheter i henhold til
NJFFs sentrale vedtekter.
§ 4 Medlemskontingent
Medlemskontingenten vedtas av NJFFs Landsmøte og Forbundsstyre. Betalt kontingent
gjelder for ett år. Kontingenten kreves inn av NJFF sentralt, som overfører besluttet andel til
foreningen.
§ 5 Foreningens/lagets styrende organer
a) Ordinært årsmøte
b) Ekstraordinært årsmøte
c) Styret
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§ 6 Årsmøte
Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen 31. mars. Årsmøtet skal innkalles av styret
minst to uker før avholdelse. Forslag til saksliste for møtet skal følge innkallingen. Saker til
årsmøtet skal være skriftlige og styret i hende senest én måned før årsmøtet. Det skal føres
protokoll fra årsmøtet.
På årsmøtet skal følgende behandles:
1.
Konstituering av møtet
Godkjenning av innkallingen
Godkjenning av dagsorden
Godkjenning av forretningsorden
Valg av ordstyrer
Valg av sekretær
Valg av tellekorps
Valg av to 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.
Retningslinjer for foreningsdriften
6.
Andre saker som styret har ført opp på dagsorden
7.
Styrets forslag til virksomhetsplan og budsjett
8.
Valg av styre i henhold til § 8
9.
Foreningens utvalgsstruktur og valg av medlemmer til utvalg etter behov
10.
Valg av valgkomite på tre medlemmer
11.
Valg av revisor(er)
12.
Eventuell utnevning av æresmedlemmer
13.
Eventuelt forslag om vedtektsendringer med utgangspunkt i NJFFs vedtektsnorm
(Foreningen kan selv utvide temalisten ved behov.)
Årsmøtet skal ha tilsyn med at tidligere avgjørelser er utført i samsvar med forutsetningene.
Saker avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme, unntatt
ved personvalg hvor det foretas loddtrekning. Personvalg bør foregå skriftlig dersom det
foreligger flere forslag og noen krever skriftlig avstemning. Ellers har ingen tilstedeværende
mer enn én stemme. Det er ikke rom for fullmakter.
Inntil to representanter fra sentralleddet og/eller fylkesorganisasjonen har rett til å være til
stede med talerett.
§ 7 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, eller når et tidligere årsmøte har besluttet
det, eller når det blir krevd skriftlig av 1/3 av medlemmene. Melding av saker og innkalling
må skje innen de samme tidsrammer som for ordinært årsmøte.
Det skal føres protokoll fra ekstraordinært årsmøte.
Det skal ikke tas avgjørelser i andre saker enn de som er oppført i innkallingen.
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Inntil to representanter fra sentralledd og/eller fylkesorganisasjonen har rett til å være til stede med
talerett.
§ 8 Styret
Foreningen/laget ledes av et styre på ulikt antall medlemmer fra 5-11 samt 3 vara
medlemmer og skal velges av årsmøtet for 2 år av gangen, men slik at tilnærmet halve styret
er på valg hvert år. Styret har valgt leder, nestleder, sekretær, kasserer og inntil 7
styremedlemmer valgt etter funksjon.
Styremøte blir holdt når leder fastsetter det, eller når det blir krevd av minst 3 medlemmer
av styret. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styrets medlemmer er
til stede. Vedtak blir gjort med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder
dobbeltstemme. Styret er kollektivt ansvarlig for driften av foreningen/laget og for de vedtak
som gjøres.
Det skal føres protokoll fra hvert styremøte.
(Foreningen kan utvide opplistingen av områder som skal ha egne valgte ansvarspersoner i styret, i
tillegg til leder, nestleder, sekretær og kasserer.)

§ 9 Styrets plikter
1.
Verne om foreningens/lagets interesser, forvalte midlene, håndheve vedtektene og
foreningens/lagets retningslinjer.
2.
Gjennomføre årsmøtevedtatte saker og virksomhetsplan. Forberede, behandle og
fatte vedtak i saker av interesse for foreningen/laget.
3.
Legge frem for årsmøtet melding om virksomheten i foreningen/laget gjennom det
siste kalenderåret, revidert regnskap, budsjettforslag og forslag til virksomhetsplan i
samsvar med NJFFs strategidokument, for kommende år.
4.
Legge fram for årsmøtet eventuelle forslag om utnevning av æresmedlemmer, samt
eventuelle forslag om tildeling av NJFFs diplomer eller gullmerke for videre
ekspedering til NJFFs Forbundsstyre.
5.
Rapportere årsmelding og regnskap til NJFF sentralt innen 1. mai hvert år. Ajourføre
tillitsvalgtliste i NJFFs medlemsregister og i Brønnøysundregisteret.
6.
Arbeide for forenings- og medlemsfordeler, herunder muligheter for økonomisk
støtte.
7.
Ivareta foreningen/lagets arkiv.
(Foreningen kan selv føye til flere plikter i opplistingen.)
§ 10 Regnskap
Regnskapet følger kalenderåret og skal revideres av revisor(er) valgt av årsmøtet. Revisjonen
gir innstilling om regnskapet til årsmøtet.
Foreningen/laget dekker reiseutgifter og eventuelle andre utgifter som representanter for
foreningen/laget blir påført i tjeneste.
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§ 11 Vedtektsendringer
Foreningens vedtekter skal være innenfor NJFFs gjeldende vedtektsnorm. Dersom endringer
i normen krever endringer i foreningens egne vedtektstilpasninger, forplikter foreningen seg
til å behandle dette på førstkommende ordinære årsmøte.
Forslag til endringer i de deler av vedtektene som foreningen selv kan tilpasse krever 2/3
flertall på årsmøtet for å bli vedtatt. Vedtektsendringer må godkjennes av NJFF sentralt.
§ 12 Utmelding av NJFF
Utmelding av NJFF krever 2/3 flertall på to følgende ordinære årsmøter og gjøres gjeldende fra
førstkommende årsskifte etter endelig utmeldingsvedtak. Lovlig fattet utmeldingsvedtak må
meddeles NJFF sentralt innen 1. september i året før utmeldingen.
Dersom foreningen/laget trekker seg ut fra NJFF uten gyldig vedtak i henhold til disse vedtektene,
skal NJFFs fylkesorganisasjon overta foreningens/lagets eiendeler på uttrekningstidspunktet til
fremme for forbundets formål i området.

§ 13 Oppløsning av foreningen/laget
Dersom det foreligger et grunngitt forslag om oppløsing, skal styret behandle dette og legge
det fram for årsmøtet. Endelig avgjørelse i saken krever 2/3 flertall for oppløsing i to på
hverandre følgende årsmøter. Dersom det blir vedtatt å oppløse foreningen/laget, skal
midlene disponeres av NJFFs fylkesorganisasjon til fremme for forbundets formål i
kommunen eller distriktet.
Dersom foreningen selv ikke er i stand til å gjennomføre årsmøte, tilligger det fylkeslagets
styre å beslutte oppløsning.
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Vedlegg til vedtektssakene

Vedtektssaker LM 2021
A

Innledning - om dokumentet

I dette notatet er alle vedtektsforslag satt opp i samme rekkefølge som temarekkefølgen i
gjeldende vedtekter. Hvert tema starter med kopi av gjeldende vedtektsbeskrivelse. Dette
er satt inn med blå farge. Forslagene fra organisasjonsutvalget er skrevet med rød skrift,
mens innkomne forslag fra fylkeslag og lokalforeninger står deretter med grønn skrift.
Forbundsstyrets kommentarer og forslag står med svart skrift. Fargene er benyttet for
lettere å skille de ulike deler av sakene. Forbundsstyrets forslag til landsmøtevedtak (alle
paragrafene ferdig utskrevet) er samlet i egen fil som et fullstendig vedtektssett. I
dokumentet her er Forbundsstyrets tekstforslag bare tatt med i de tilfeller hvor
styreforslaget avviker fra noen av forslagene fra organisasjonsutvalget og de innsendte
sakene.
Forslagene fra organisasjonsutvalget er ikke å anse som landsmøteforslag. Utvalget ble
nedsatt av forbundsstyret, og rapporterte til styret gjennom sin sluttrapport med alle sine
forslag. Disse ble da forbundsstyrets «eiendom» for videre saksbehandling.
Organisasjonsutvalgets forslag vedrørende vedtekter er likevel tatt med her, siden mange av
disse videreføres av styret og gir gode forklaringer på hvorfor forbundsstyret har konkludert
som det har gjort for å fremme sine landsmøteforslag. Det er de innkomne forslagene fra
foreninger og fylkeslag og forbundsstyrets forslag som skal behandles av landsmøtet. I en del
tilfeller henviser forbundsstyret til forslagene fra organisasjonsutvalget. Formelt sett er da
disse forslagene forbundsstyrets forslag til landsmøtevedtak.
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B

VEDTEKTER FOR NJFF SENTRALT

B – 1 NAVN

Gjeldende vedtekter:
§ 1 ORGANISASJONENS NAVN
Organisasjonens navn er Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF).
Norges Jeger- og Fiskerforbund er en partipolitisk nøytral, landsomfattende organisasjon
som samler jakt-, fiske og andre frilufts interesserte i foreninger og fylkeslag for å fremme
organisasjonens formål.

Organisasjonsutvalget:
§ 1 Organisasjonens navn
Organisasjonens navn er Norges Jeger- og Fiskerforbund, forkortet til NJFF.

Borre JFL:
Forslag 1:
§ 1 | Organisasjonens navn
Organisasjonens navn er Norges Jeger- og Fiskerforbund, heretter forkortet NJFF.

Forbundsstyrets kommentarer:
Forbundsstyret er enige med forslagsstillerne om å forkorte teksten i dagens vedtekter, slik at denne
paragrafen kun omhandler det overskriften tilsier, navnet. De to forslagene er nesten like.
Forbundsstyret anbefaler Landsmøtet å vedta teksten fra Borre JFL
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B – 2 FORMÅL

Gjeldende vedtekter:
§ 2 FORBUNDETS FORMÅL:
NJFFs formål er å arbeide for jakt, fiske og annet friluftsliv slik at utøvelsen bidrar til god
livskvalitet og helse i befolkningen. Dette forutsetter at naturen ivaretas for å sikre
levedyktige og høstbare bestander av vilt og fisk, og at allmennheten sikres gode jakt- og
fiskemuligheter.
Hovedmålene er å:
- ivareta medlemmenes interesser innen jakt, fiske, annet friluftsliv og naturforvaltning
- sikre en bærekraftig høsting av vilt- og fiskeressursene
- være den viktigste kunnskapsformidleren om jakt og fiske i samfunnet
- tilrettelegge for og sikre god rekruttering av jegere og fiskere
- sikre naturgrunnlaget og samfunnets rammebetingelser for jakt og fiske gjennom
faglig og politisk virksomhet.

Organisasjonsutvalget:
§ 2 Forbundets formål
NJFF er en partipolitisk nøytral, landsomfattende medlemsorganisasjon som skal arbeide faglig og
politisk for interesser innen jakt, fiske og annet friluftsliv.
NJFF skal arbeide for å sikre allmennhetens tilgang til naturen, bærekraftig høsting, god
naturforvaltning og vern av miljøet.
NJFF skal være den viktigste kunnskapsformidleren og tradisjonsbæreren innen jakt og fiske i
samfunnet og arbeide for god rekruttering.
NJFFs arbeid skal bidra til god livskvalitet og helse i befolkningen.

Borre JFL:
Forslag 2:
§ 2 | Forbundets formål:
NJFF er en partipolitisk nøytral, landsomfattende organisasjon som skal arbeide faglig og
politisk for medlemmenes interesser innen jakt, fiske og annet friluftsliv.
NJFF skal arbeide for å sikre allmennhetens tilgang til naturen, bærekraftig høsting, god
naturforvaltning og vern av miljøet.
Vi skal være den viktigste kunnskapsformidleren og tradisjonsbæreren innen jakt og fiske i
samfunnet og arbeide for god rekruttering.
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Vårt arbeid skal bidra til god livskvalitet og helse i befolkningen.
Forbundsstyrets kommentarer:
De to forslagene er innholdsmessig like. Bare språkformen er litt forskjellig. Forbundsstyret anbefaler
teksten fra organisasjonsutvalget
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B – 3 ORGANISASJONEN

Gjeldende vedtekter:
§ 3 MEDLEMSKAP I FORBUNDET
Forbundet består av:
1.

Tilsluttede foreninger, hvis vedtekter er i overensstemmelse med forbundets formål
og vedtekter, og er godkjent av Forbundsstyret.

2.

Fylkeslag hvis vedtekter er godkjente av Representantskapet.

3.

Direktemedlemmer. Kontingenten skal fastsettes av Landsmøtet.

4.

Æresmedlemmer i NJFF. Som æresmedlemmer kan utnevnes personer som har gjort
en særlig fortjenestefull innsats for fremme av forbundets formål. Æresmedlemmer
utnevnes av Landsmøtet etter forslag fra Representantskapet. For utnevnelser kreves
¾ flertall av de avgitte stemmer.

Organisasjonsutvalget:
§ 3 Forbundet
Forbundet består av tre organisasjonsledd:
1.
Lokalforeninger og lag
2.
Fylkeslag
3.
NJFFs sentrale valgte organer
Forbundets besluttende organer er:
1.
Landsmøtet
2.
Ekstraordinært landsmøte
3.
Forbundsstyret

Borre JFL:
Forslag 3:
§ 3 | Forbundet består av:
1. Lokalforeninger og lag
2. Fylkeslag
3. NJFFs sentrale valgte organer
Forbundets besluttende organer er:
1. Landsmøtet
2. Representantskapet
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3. Forbundsstyret
4. Domsutvalget

Tilbake til sak 6.1.7
Forbundsstyrets kommentarer:
Forskjellen mellom de to forslagene er at Borre JFL har med et foreslått domsutvalg som et av
organisasjonens besluttende organer. Organisasjonsutvalget har i sin rapport foreslått at det
temaet tas som egen sak på LM som en prinsippsak og eventuelt innføres i tiden etter
landsmøtet.
Forbundsstyret støtter i prinsippet forslagene og mener at et domsutvalg skal tas inn i
vedtektene senere dersom LM vedtar å innføre et slikt organ, slik organisasjonsutvalget har
foreslått.
Forbundsstyret anbefaler dermed innholdet i forslaget fra organisasjonsutvalget, bare med en
liten tekst justering. Styrets forslag er:
§ 3 Forbundet
Forbundet består av:
1.
Lokalforeninger og lag
2.
Fylkeslag
3.
NJFFs sentrale valgte organer
Forbundets besluttende organer er:
1.
Landsmøtet
2.
Ekstraordinært landsmøte
3.
Forbundsstyret

Tilbake til sak 6.1.7
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B – 4 OPPTAK AV FORENINGER

Gjeldende vedtekter
§ 4 OPPTAK I FORBUNDET
Foreninger som ønsker opptak i NJFF sender søknad om dette til NJFFs sekretariat. Dette
oversender søknaden, med forslag til vedtekter, til fylkeslaget til uttalelse. Saken fremmes
deretter overfor Forbundsstyret som treffer avgjørelse i saken. Dersom eksisterende
foreninger er dekkende for søkerens distrikt, skal disse gis uttalelsesrett før behandling av
søknaden avsluttes. Ved avslag kan det ankes til Representantskapet.

Organisasjonsutvalget:
§ 4 Medlemskap i NJFF
Enhver person med interesser for jakt, fiske og annet friluftsliv kan bli medlem i NJFF gjennom en
lokalforening / lag, eller som direktemedlem i forbundet uten foreningstilknytning.
4.1

Medlemskategorier

•

Hovedmedlemskap med tidsskrift

•

Barne- og ungdomsmedlemskap med tidsskrift

•

Barne- og ungdomsmedlemskap uten tidsskrift

•

Pensjonist-/uføremedlemskap med tidsskrift

•

Sidemedlemskap uten tidsskrift

•

Æresmedlemskap med tidsskrift

•

Familiemedlemskap med tidsskrift

•

Direktemedlemskap med tidsskrift

4.2
Ekskludering og suspensjon
Medlemmer som bryter jakt- og/eller fiskelovgivningen, eller på annen måte ved sin atferd alvorlig
skader organisasjonen, kan ekskluderes fra NJFF etter innstilling fra berørte organisasjonsledd.
Ved mindre alvorlige hendelser kan eksklusjon benyttes dersom medlemmet tidligere har vært
suspendert eller mottatt skriftlig advarsel om tilsvarende forhold.
Med mindre annet er vedtatt, inkluderer eksklusjon og suspensjon også tap av eller suspensjon fra
verv som innehas av vedkommende.
Vedtak om eksklusjon skal gjøres skriftlig og sendes uten opphold til medlemmet som blir ekskludert.
Vedtaket skal inneholde:
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-

Informasjon om grunnlaget for eksklusjonen

-

Varighet for eksklusjonen

-

Informasjon om retten til å klage vedtaket inn for Domsutvalget innen tre måneder fra det er
sendt

Organisasjonsutvalgets forslag til retningslinjer med utgangspunkt i
sitt forslag til § 4 i vedtektene:
§ 4 Medlemskap i NJFF
4.1 Medlemskategorier
Barne- og ungdomsmedlemskap gjelder for barn og ungdom ut det året medlemmet fyller 25 år.
Pensjonist-/uføremedlemskap gjelder for alderspensjonister fra og med det året de fyller 67 år, og
for uføretrygdede.
Sidemedlemskap kan opprettes av personer som har medlemskap i annen forening.
Familiemedlemskap gjelder for inntil to voksne og et ubestemt antall barn under 26 år i samme
husstand.
4.2 Ekskludering og suspensjon
Eksklusjon registreres i NJFFs sentrale medlemsregister og gjør at vedkommende ikke kan bli medlem
av annen lokalforening eller direktemedlem i NJFF i eksklusjonsperioden.
Eksklusjonen gjøres gjeldende fra og med utløpet av klagefristen dersom klage ikke er innkommet,
eller fra det tidspunkt Domsutvalget har avgjort saken.
Økonomiske krav er ikke en sak for NJFFs Domsutvalg og henvises til de alminnelige domstoler
dersom partene ikke har oppnådd enighet.
I tilfeller der det ekskluderte/suspenderte medlemmet har begått straffbare handlinger eller det er
mistanke om dette, skal saken anmeldes til politiet for behandling i det offentlige rettssystemet.
Tap av eller suspensjon fra verv eller rettigheter til deltagelse i aktiviteter
Styret i et organ som nevnt i § 3 kan suspendere i inntil seks måneder eller frata oppgaver midlertidig
eller permanent fra et medlem som ved sin adferd i eller utenfor organisasjonen viser seg uegnet for
å fylle sin oppgave eller å delta i en eller flere aktiviteter.
Suspensjon medfører ikke til at medlemmet ekskluderes fra foreningen eller NJFF, men må fratre de
verv og oppgaver som suspensjonen gjelder.
Dersom medlemmet på nytt velges av årsmøtet til å utføre den aktuelle oppgaven, kan styret ikke
fatte nytt vedtak om suspensjon med samme begrunnelse.
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Vedtak om suspensjon skal begrunnes på samme måte som eksklusjon, og kan klages inn for
Domsutvalget.
Tap av rettigheter
Medlemmer som bryter lokalforeningens bestemmelser, kan av styret fratas retten til å delta på
enkelte aktiviteter i en periode på inntil to år. I saker hvor rettigheter fratas i ett år eller mer kan
avgjørelsen ankes inn for Domsutvalget i NJFF.
Vedtak om tap av rettigheter skal begrunnes på samme måte som suspensjon.

NJFF Østfold:
Landsmøteforslag fra NJFF Østfolds styre: Aldersgrenser for stemmerett
Norges jeger- og fiskerforbund har ikke noen nedre aldersgrense for stemmerett i organisasjonen. Et
betalt medlemskap gir fulle demokratiske rettigheter uansett alder.
Nå er det slik at svært mange av våre foreninger er å regne som små bedrifter, med omsetning på
mange hundre tusen kroner årlig, i mange tilfeller flere millioner kroner.
Vi satser på barn og ungdom, og de skal selvfølgelig få delta i alle aktiviteter på lik linje som andre
medlemmer. Man må imidlertid være av en viss alder for å kunne forstå alt man stemmer over.
Samtidig skal man selvfølgelig kunne ytre sin mening også om man er under 15 år, men vi mener
altså at stemmerett bør ha en nedre aldersgrense.
Norges idrettsforbund (NIF) har satt grensen for stemmerett til fra og med det året man fyller 15.
Tilsvarende gjelder i Den Norske Turistforening (DNT).
Forslag: NJFF sentralt innfører en aldersgrense for stemmerett i tråd med hva andre, tilsvarende
organisasjoner med stemmerett har satt. Administrasjonen får utrede hva som er passende
aldersgrense for å kunne stemme på årsmøter og være landsmøtedelegat.

Tilbake til sak 6.1.5

Borre JFL:
Forslag 4:
§ 4 Medlemskap i NJFF
Enhver person med interesser for jakt, fiske og annet friluftsliv kan bli medlem i NJFF
gjennom et lokallag/forening, eller som direktemedlem i forbundet, uten
foreningstilknytning.
4.1 Medlemskategorier
• Hovedmedlemsskap med tidsskrift
• Barne- og ungdomsmedlemskap med tidsskrift
• Barne- og ungdomsmedlemskap uten tidsskrift
• Pensjonist-/uføremedlemskap med tidsskrift
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• Sidemedlemskap uten tidsskrift
• Æresmedlemskap med tidsskrift
• Familiemedlemskap med tidsskrift
• Direktemedlem med tidsskrift
Barne- og ungdomsmedlemskap gjelder for barn og ungdom ut det året medlemmet fyller 25
år.
Pensjonist-/uføremedlemskap gjelder for alderspensjonister fra og med det året de fyller 67
år, og for uføretrygdede.
Sidemedlemskap kan opprettes av personer som har medlemskap i annen forening.
Familiemedlemskap gjelder for inntil to voksne og et ubestemt antall barn under 26 år i
samme husstand.
4.2 Ekskludering og suspensjon
Eksklusjon:
Medlemmer som bryter jakt- og/eller fiskelovgivningen, eller på annen måte ved sin atferd
alvorlig skader organisasjonen kan ekskluderes fra NJFF etter innstilling fra berørte
organisasjonsledd eller NJFFs administrasjon.
Ved mindre alvorlige hendelser kan eksklusjon benyttes dersom medlemmet tidligere har
vært suspendert eller mottatt skriftlig advarsel om tilsvarende forhold.
Med mindre annet er vedtatt, inkluderer eksklusjon og suspensjon også tap av eller
suspensjon fra verv som innehas av vedkommende.
Vedtak om eksklusjon kan fattes av styret i lokalforening, fylkeslag eller NJFF
Representantskap. Vedtaket skal gjøres skriftlig og sendes til medlemmet som blir
ekskludert.
Vedtaket skal inneholde:
- Informasjon om grunnlaget for eksklusjonen
- Varighet for eksklusjonen (normalt skal den være tidsbegrenset)
- Informasjon om retten til å klage vedtaket inn for Domsutvalget innen 3 måneder fra
det er sendt.
Eksklusjon registreres i NJFFs sentrale medlemsregister og gjør at vedkommende ikke kan bli
medlem av annen lokalforening eller direktemedlem i NJFF i eksklusjonsperioden.
Eksklusjonen gjøres gjeldende fra og med utløpet av klagefristen dersom klage ikke er
innkommet, eller fra det tidspunkt domsutvalget har avgjort saken.
Tap av eller suspensjon fra verv eller rettigheter til deltagelse i aktiviteter:
Styret i et organ som nevnt i §3 kan suspendere i inntil 6 måneder eller frata oppgaver
midlertidig eller permanent fra et medlem som ved sin adferd i eller utenfor organisasjonen
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viser seg uegnet for å fylle sin oppgave eller å delta i en eller flere aktiviteter.
Suspensjon medfører ikke at medlemmet ekskluderes fra foreningen eller NJFF men må
fratre de verv og oppgaver som suspensjonen gjelder.
Dersom medlemmet på nytt velges av årsmøtet til å utføre den aktuelle oppgaven, kan
styret ikke fatte nytt vedtak om suspensjon med samme begrunnelse.
Vedtak om suspensjon skal begrunnes på samme måte som eksklusjon, og kan klages inn for
Domsutvalget.
Tap av rettigheter:
Medlemmer som bryter lokalforeningens bestemmelser, kan av styret fratas
retten til å delta på enkelte aktiviteter i en periode på inntil to år. I saker hvor
rettigheter fratas i 1 år eller mer kan avgjørelsen ankes inn for domsutvalget i NJFF.
Vedtak om tap av rettigheter skal begrunnes på samme måte som suspensjon.
Økonomiske krav og straffbare handlinger:
Økonomiske krav (erstatning, tilbakebetaling av midler etc.) er ikke en sak for NJFFs
Domsutvalg og henvises til de alminnelige domstoler dersom partene ikke har oppnådd
enighet.
I tilfeller der det ekskluderte/suspenderte medlemmet har begått straffbare handlinger eller
det er mistanke om dette, skal saken anmeldes til politiet for behandling i det offentlige
rettssystemet.

Forbundsstyrets kommentarer:
Forbundsstyret er enig med alle forslagsstillerne om å dreie innholdet i § 4 i den retning de
foreslår. Siden organisasjonsutvalget foreslo å dele det fremtidige regelverket i vedtekter og
medfølgende retningslinjer, noe forbundsstyret ikke går inn for, må både selve
vedtektsforslaget og forslaget til retningslinjer fra organisasjonsutvalget vurderes samlet.
Forbundsstyret anbefaler at organisasjonen innfører en aldersgrense for stemmerett slik
NJFF foreslår. Styret har diskutert hvilken aldersgrense som skal benyttes og har mest
vurdert 14 og 15 år. Høyere enn 15 år er ikke tilrådelig siden LNU har dette som høyeste
aldersgrense for å få tilskuddsmidler til barne- og ungdomsarbeid. Flere andre
organisasjoner har en slik 15-årsgrense. I NJFF er det en viktig aldersgrense ved 14 år i
forbindelse med jakt. Da kan man starte som opplæringsjeger.
Forbundsstyret ber landsmøtet tiltre forslaget om innføring av aldersgrense for stemmerett,
og anbefaler at denne settes til fylte 14 år.
Forslagene fra både organisasjonsutvalget og Borre JFL inneholder detaljerte og lange
beskrivelser av suspensjon og eksklusjon av medlemmer. Forbundsstyret synes dette blir vel
langt og detaljert i et vedtektsett. Derfor foreslår styret at denne vedtektsdelen kortes ned
og at detaljene tas inn i beskrivelser som forbundsstyret vedtar.
Forbundsstyret ber landsmøtet vedta følgende forslag:
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§ 4 Medlemskap i NJFF
Enhver person med interesser for jakt, fiske og annet friluftsliv kan bli medlem i NJFF
gjennom et lokallag/forening, eller som direktemedlem i forbundet uten
foreningstilknytning.
4.1 Medlemskategorier
• Hovedmedlemsskap med tidsskrift
• Barne- og ungdomsmedlemskap med tidsskrift
• Barne- og ungdomsmedlemskap uten tidsskrift
• Pensjonist-/uføremedlemskap med tidsskrift
• Sidemedlemskap uten tidsskrift
• Æresmedlemskap med tidsskrift
• Familiemedlemskap med tidsskrift
• Direktemedlem med tidsskrift
Barne- og ungdomsmedlemskap gjelder for barn og ungdom ut det året medlemmet fyller 25
år.
Pensjonist-/uføremedlemskap gjelder for alderspensjonister fra og med det året de fyller 67
år, og for uføretrygdede.
Sidemedlemskap kan opprettes av personer som har medlemskap i annen forening.
Familiemedlemskap gjelder for inntil to voksne og et ubestemt antall barn under 26 år i
samme husstand.
Ethvert foreningsmedlemskap i organisasjonen gir fulle demokratiske rettigheter, men
stemmerett kun fra fylte 14 år.
4.2 Suspensjon og eksklusjon
Medlemmer som bryter jakt- og/eller fiskelovgivningen, eller på annen måte ved sin atferd
alvorlig skader organisasjonen, kan suspenderes eller ekskluderes fra NJFF etter innstilling
fra berørte organisasjonsledd eller NJFFs administrasjon.
Vedtak om suspensjon og eksklusjon kan fattes av styret i forening, styret i fylkeslag eller
Forbundsstyret.
Retningslinjer for suspensjon og eksklusjon fastsettes av Forbundsstyret.
Tilbake til sak 6.1.5
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B – 5 FORENINGENE

Gjeldende vedtekter
§ 5 FORENINGER OG LAG
1.

En forening må stå tilsluttet forbundet med samtlige av sine medlemmer. Foreninger
og fylkeslag arbeider innen sine områder for forbundets formål og er forpliktet til å
støtte forbundets virksomhet. De har plikt til å arbeide for forbundets interesser i sitt
geografiske område samt bistå med råd og uttalelser i saker av betydning for
organisasjonen.

2.

Samtlige av de tilsluttede foreninger i et fylke skal utgjøre NJFFs fylkesorganisasjon.
Fylkesorganisasjonen skal hete: Norges Jeger- og Fiskerforbund - (fylkesnavnet).
Fylkeslagene skal arbeide for å koordinere foreningenes virksomhet og bistå
forbundet i alle spørsmål som vedrører fylket. De skal følge fylkesgrensene.
Representantskapet kan dispensere fra denne regel.

3.

De tilsluttede foreninger skal innen 31. mars sende til forbundet beretning om
virksomheten, regnskap fra foregående år, samt referat fra årsmøtet med ajourført
liste over tillitsvalgte. Kontroll med at foreningene avholder årsmøte tilligger
fylkeslagene.

4.

Dersom et fylkeslag ikke er i stand til å opprettholde driften i samsvar med pkt.1, kan
Forbundsstyret innkalle til ekstraordinært årsmøte i fylkeslaget. Dersom en forening
ikke er i stand til å opprettholde driften i samsvar med pkt.1 eller ikke oppfyller
kravene i pkt. 3, kan fylkeslagets styre innkalle til ordinært eller ekstraordinært
årsmøte evt. fremme for Forbundsstyret forslag om oppløsning eller eksklusjon av
foreningen.

5.

I forhold til forbundet deler en foreningens medlemskap i følgende grupper:
Hovedmedlemskap med tidsskrift
Barne- og ungdomsmedlemskap med tidsskrift
Barne- og ungdomsmedlemskap uten tidsskrift
Pensjonist-/uføremedlemskap med tidsskrift
Ektefelle/samboermedlemskap uten tidsskrift
Sidemedlemskap uten tidsskrift
Æresmedlemskap med tidsskrift
Familiemedlemskap med tidsskrift
Barne- og ungdomsmedlemskap gjelder for barn og ungdom ut det året medlemmet
fyller 25 år.
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Pensjonist-/uføremedlemskap gjelder for alderspensjonister fra og med det året de fyller
67 år, og for uføretrygdede.
Sidemedlemskap kan opprettes av personer som har medlemskap i annen forening.
Ektefelle/samboermedlemskap har tilknytning til en annen medlemskapstype.
Familiemedlemskap gjelder for inntil to voksne og et ubestemt antall barn under 26 år i
samme husstand.
6.

Tilsluttede foreningers vedtekter skal inneholde bestemmelser om at medlemmer
som er dømt for brudd på jakt- og/eller fiskelovgivningen, eller på annen måte ved
sin atferd skader organisasjonen, kan suspenderes eller ekskluderes. I tilfeller der
slike bestemmelser mangler gjelder mønstervedtektene for lokalforeninger.
Suspensjons- og eksklusjonsavgjørelser vedtatt av foreningene kan ankes til
fylkeslagets styre som fatter endelig avgjørelse.
Forbundsstyret kan suspendere/ekskludere direktemedlemmer som ikke etterlever
organisasjonens vedtekter og formål. Eksklusjon kan ankes til Representantskapet.
En suspensjon eller eksklusjonsavgjørelse fattet av en forening gjelder medlemskapet
i foreningen. Foreningsvedtaket skal oversendes fylkeslaget for vurdering og
beslutning hvorvidt avgjørelsen skal gjelde for hele organisasjonen. Alle suspensjonseller eksklusjonsvedtak skal oversendes forbundet for registrering i
medlemsregisteret.

Organisasjonsutvalget:
§ 5 Lokalforeninger og lag
5.1 Opptak av nye foreninger
Foreninger som ønsker opptak i NJFF sender søknad om dette til NJFFs administrasjon som
oversender søknaden til fylkeslaget for uttalelse. Eksisterende foreninger i samme kommune skal gis
uttalelsesrett før behandling av søknaden. Søknaden fremmes deretter for Forbundsstyret som fatter
beslutning.
Det stilles krav til at foreningen registreres i enhetsregisteret og frivillighetsregisteret. Videre er det
en forutsetning at den nye foreningen skal bestå av minimum 15 medlemmer og være åpen for alle
som ønsker det etter § 4. Man kan søke Forbundsstyret om unntak fra bestemmelsen om størrelse
ved spesielle forhold som omhandler geografi og befolkning.
5.2 Tilhørighet
En forening må stå tilsluttet forbundet med samtlige av sine medlemmer. Foreninger arbeider innen
sine geografiske områder for forbundets formål og er forpliktet til å støtte forbundets virksomhet.
Foreningen er forpliktet til å følge alle vedtekter vedtatt av landsmøtet.
5.3 Opphør av medlemskap
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Dersom en forening ikke er i stand til å opprettholde driften i samsvar med punkt. 5.1 eller ikke
oppfyller kravene i punkt. 5.2, bør fylkeslagets styre innkalle til ordinært eller ekstraordinært
årsmøte evt. fremme for Forbundsstyret forslag om oppløsning eller eksklusjon av foreningen.
Foreninger som vesentlig misligholder sentrale bestemmelser i vedtektene eller ikke er tilsluttet og
holder enhetsregisteret og frivillighetsregisteret oppdatert årlig, vil bli foreslått ekskludert av
Forbundsstyret.
Fylkeslaget skal uttale seg før saken fremmes for Forbundsstyret for beslutning.

NJFF Troms:
§5 pkt 2
(Dagens tekst
Samtlige av de tilsluttede foreninger i et fylke skal utgjøre NJFFs fylkesorganisasjon.
Fylkesorganisasjonen skal hete: Norges Jeger‐ og Fiskerforbund ‐ (fylkesnavnet).
Fylkeslagene skal arbeide for å koordinere foreningenes virksomhet og bistå forbundet i alle
spørsmål som vedrører fylket. De skal følge fylkesgrensene. Representantskapet kan dispensere fra
denne regel.)
Forslag til ny tekst
Samtlige av de tilsluttede foreninger i et fylke skal utgjøre NJFFs fylkesorganisasjon.
Fylkesorganisasjonen skal hete: Norges Jeger‐ og Fiskerforbund ‐ (fylkesnavnet).
Fylkeslagene skal følge fylkesgrensene slik de var pr 1 januar 2018. Unntak fra dette kan gjøres for
sammenslåtte fylker der alle fylkeslagene i det nye fylket ønsker det
Fylkeslagene skal arbeide for å koordinere foreningenes virksomhet og bistå forbundet i alle
spørsmål som vedrører fylket.
Vennlig hilsen Styret

Norges Jeger- og Fiskerforbund- Troms

Begrunnelse for Landsmøtes sak fra NJFF-Troms, forslag til vedtektsendring
Begrunnelse for forslag om vedtektsendring
Forslaget til vedtektsendring av pkt 5.2 i forbundets vedtekter vil treffe de ulike sammenslåtte
fylkene ulikt. Som representant for Troms fokuserer vi utelukkende på vår begrunnelse for endringen
og forutsetter at andre som har samme utfordring fyller på med sin argumentasjon.
NJFF skal jobbe for at jakt, fiske og friluftsliv er tilgjengelig for alle. Det vektlegges de to første da
friluftslivet har mange agenter og det generelle friluftslivet er ikke på samme måte som jakt og fiske
avhengig av forvaltningsmodell. Vi legger også til grunn at vi jobber for å ivareta våre medlemmers
interesser og det er i fokus når vi foreslår denne endringen.
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I det nå sammenslåtte fylket Troms og Finnmark forvaltes tilgangen på jakt og fiske av hhv FeFo i
Finnmark og Statskog i Troms. Disse to organene har to diametralt motsatte måter å forvalte
tilgangen til jakt og fiske på. Der FeFo forfordeler Finnmarks innbyggere er Statskog åpen for alle.
Fylkeslagene sin rolle er primært å holde kontakten mot forvaltende og politiske myndigheter. For
oss som interesseorganisasjon må man ha en godt splittet personlighet om man skal klare å forholde
seg ryddig til disse to som en samlet fylkesorganisasjon, herunder skal en valgt representant i
fylkesstyret som kommer fra det gamle Troms beherske diplomatiets kunst til fulle når hen skal tale
Finnmarkingenes rett til å søke elgjakt i Troms når Tromsværingene ikke kan gjøre det samme i
Finnmark.
Hvis vi i tillegg ser på geografien et eventuelt nytt sammenslått fylkeslag skal forholde seg til bør det
være åpenbart at det er en tilnærmet umulig oppgave å skulle administrere dette på en fornuftig
måte. Avstanden fra det ene ytterpunktet lengst ute på Hinnøya til Kirkenes er mer enn det dobbelte
av avstanden mellom Oslo og Trondheim. Skal man kjøre fra den ene enden til den andre bør man
planlegge med overnatting underveis for ikke å gå på akkord med trafikksikkerheten. Hvordan
fylkesstyret og fylkessekretæren(e) skal kunne gi de samme tjenestene til alle lokallag og medlemmer
i en sammenslått organisasjon er vanskelig å se.
Vi ser at medlemmenes interesser umulig kan bli ivaretatt på en forsvarlig måte av et felles
fylkesstyre for disse to gammelfylkene begrunnet i de to ovennevnte forhold
Disse to argumentene er etter vårt syn så tungtveiende at det ikke er nødvendig med flere
argumenter for å opprettholde dagens fylkeslagsinndeling, i hvert fall hva gjelder den nordligste
delen av landet.
Vennlig hilsen styret
Norges Jeger- og Fiskerforbund- Troms

Tilbake til sak 6.1.4

Sak til Landsmøte NJFF 2021 fra NJFF Oppland:
Fylkessammenslåing - vedtektsendring
NJFF Oppland foreslår en vedtektsendring som baserer seg på 19 fylkeslag og frivillig mulighet for
fylkeslaga til å slå seg sammen.
Vårt forslag lyder (nummerering følger nytt vedtektforslag fra regionutvalget):
§6 Fylkeslag, pkt. 6.1: Samtlige av de tilsluttede foreninger i hvert av de 19 fylkene som var
før Regionreformen skal utgjøre NJFFs fylkesorganisasjon. Fylkeslag som finner det
hensiktsmessig å slå sammen fylkeslaga etter ny fylkesinndeling som følge av
Regionreformen kan gjøre det. Det kreves da to årsmøtevedtak med 2/3 flertall i to
påfølgende ordinære årsmøter. Sammenslåingen blir endelig godkjent av
Representantskapet. Foreninger som dekker mer enn en kommune, kan kun tilhøre ett
fylkeslag. Fylkesorganisasjonen skal hete: Norges Jeger- og Fiskerforbund – fylkesnavnet
(gammelt fylkesnavn eller nytt fylkesnavn etter Regionreformen).
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Begrunnelse:
Dagens vedtekter lyder § 5 Foreninger og lag, pkt. 2: Samtlige av de tilsluttede foreninger i et
fylke skal utgjøre NJFFs fylkesorganisasjon. Fylkesorganisasjonen skal hete: Norges Jeger- og
Fiskerforbund - (fylkesnavnet). Fylkeslagene skal arbeide for å koordinere foreningenes
virksomhet og bistå forbundet i alle spørsmål som vedrører fylket. De skal følge
fylkesgrensene. Representantskapet kan dispensere fra denne regel.
Det nye forslaget til vedtekter fra Regionutvalget lyder: § 6 Fylkeslag, pkt. 6.1: Samtlige av de
tilsluttede foreninger i et fylke skal utgjøre NJFFs fylkesorganisasjon. Foreninger som dekker
mer enn en kommune, kan kun tilhøre ett fylkeslag. Fylkesorganisasjonen skal hete: Norges
Jeger- og Fiskerforbund - (fylkesnavnet).
Det er anført som et hovedargument at vi må tilpasse oss det offentlige Norge. NRK har
gjennomført en undersøkelse i Viken (publisert 28.04.2021), sitat: «En gjennomgang av 20
statlige organer viser at ingen andre følger samme grenser som fylkeskommunen». Egen
merknad, dette gjelder også Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen), det er egen
Statsforvalter for Oslo. Argumentet om at vi må tilpasse oss det offentlige Norge blir lite
relevant. Tilpasningen i Viken blir til Fylkeskommunen og ingen andre statlige etater. Det er
heller ikke en tilpasning til Rovviltnemndene.
NJF Oppland mener å slå sammen fylkeslaga for å tilpasse seg den nye regionreformen vil gi
uheldige konsekvenser for flere fylker. For Hedmark og Oppland sin del vil det resultere i 100
foreninger i et fylkeslag, og reiseavstander som blir veldig store. Kontakten med
lokalforeningene vil bli dårligere, og det vil gi motsatt effekt av målsettingen om større
organisasjonsmessig engasjement. Vi må organisere oss slik at vi kan betjene lokalforeningen
best mulig, det må ha første prioritet. Troms og Finnmark er eksempel på mer ekstreme
reiseavstander. Vestlandet vil på grunn av ferjer i praksis ha lang reisetid. Viken er en region
med store ulikheter i fokusområder, og store reiseavstander. Et viktig moment i denne
saken er at vi kan få et regjeringsskifte til høsten, og da vil sannsynligvis flere av de nye
regionene bli oppløst.
Det er ikke fornuftig å bruke både økonomiske og arbeidsmessige ressurser på en prosess
med å slå sammen fylkene, for så å risikere og måtte bruke samme ressursene på å reversere
de samme prosessene. Vi mener at en i det minste må vente til en ser om de nye regionene
blir oppløst etter valget. En slik avklaring vil sikkert ta flere år.
Vi mener at hvis noen av de nye regionene blir opprettholdt etter valget må det bli opp til
fylkeslaga om de finner det mest formålstjenlig å følge de nye regiongrensene eller beholde
dagens grenser. En slik frivillig sammenslåing bør følge vanlig vedtekter med vedtak på to
påfølgende årsmøter, og endelig godkjenning av Representantskapet.
Det blir hevdet at det offentlige Norge krever at vi slår fylkeslaga sammen og opptrer som en
enhet. Innlandet fylkeskommune sier til NJFF Oppland at dagens ordning med to fylkeslag
ikke er et problem. Dette samsvarer og med fylkeslagsstyrets og fylkessekretærens
opplevelse. Skulle Innlandet fylkeskommune skifte mening i framtida er det en smal sak for
fylkeslaga i Hedmark og Oppland å søke samlet til fylkeskommunen, og fordele midlene
etterpå.

45

Hedmark er region 5 med egen Rovviltnemnd og forvaltningsplan som følger Hedmarks
grenser. Oppland er region 3 med egen Rovviltnemnd og forvaltningsplan som følger
Opplands grenser. De har felles sekretariat ved Statsforvalteren i Innlandet på Lillehammer.
Som følge av ulveproblematikken har Rovviltnemnda region 5 et utstrakt samarbeid med
Rovviltnemnda i region 4 (Akershus, Østfold og Oslo), og lite samarbeid med Region 3. I
møtene med sekretariatet fra Statsforvalteren i Innlandet møter NJFF Oppland de samme
personene som før sammenslåing av fylkene. Sekretariatet sier at for Statsforvalteren er det
ikke problematisk at vår organisering ikke følger grensene til Innlandet. Dette manglende
samsvar mellom Rovviltregioner og ny fylkesinndeling gjelder i flere områder.
Forslaga om større enheter i fylkeslaga kan vi ikke se er riktig vei mot målet om å komme
nærmere grasrota – våre lokalforeninger. Corona har lært oss å bruke Teams. Det er en
måte som fylkeslaga kan styrke samarbeidet med lokallaga i framtiden. Teams møter en
gang i måneden eller hver andre måned med lokallaga vil være et viktig skritt for å bedre
kontakten. 42 lokalforeninger som Oppland har er i overkant mange på Tams møte, men det
går så vidt. Teams møte med 100 foreninger i et sammenslått NJFF Innlandet er uaktuelt. Å
dele opp NJFF Innlandet i flere Teams møter vil ikke føre til en sammensveising av
organisasjonen som er et viktig poeng med slike møter.
Fylkesårsmøtene i et NJFF Innlandet måtte bli annethvert år i Oppland og Hedmark. Den som
tror at det vil komme mange fra Oppland på et årsmøte i Hedmark kjenner vår
medlemsmasse og reiseavstander dårlig. Det vil bli noen underlige fylkesårsmøter som vil
være totalt dominert av Hedmarkinger et år og Opplendinger neste år. Å tro at en kan
kompensere med å overføre årsmøtet digitalt vil bli en dårlig erstatning, og det vil bli et skille
mellom de som kan møte fysisk og de som bare eventuelt deltar digitalt. I dag er det sosiale
samværet under en festmiddag og godt lag utover sene kveldstimer en svært viktig sosial bit.
Et felles fylkesårsmøte for Troms og Finnmark eller Vestlandet vil fungere enda dårligere.
Sammenslåing av fylkeslaga etter ny regioninndeling vil gi veldig mye makt til de nye
sammenslåtte enhetene. I realiteten kan de 3 største søke støtte med et av de andre
fylkeslaga, og vil da alltid ha flertall på Landsmøtet blant delegatene. Det er faktisk det
samme hvem fylkeslag de samarbeider med, resultatet blir flertall uansett. På den måten
kan de 3 største dominere Landsmøtene i viktige saker. Tabellen under viser hvor mange
delegater og prosentfordeling etter dagens gjeldende vedtekter med 150 delegater, og med
nytt forslag på 95 delegater på årlige Landsmøter. Eksemplet er de tre største + Vestlandet.
Blir disse 4 enige om en sak er saken avgjort på Landsmøte. Det er ikke særlig givende å
være de andre fylkeslaga på Landsmøte da. Konklusjonen blir at dette fører til en
konsentrasjon av makten på få fylkeslag.
Fylkeslag
NJFF Trøndelag
NJFF Innlandet
NJFF Viken
NJFF Vestlandet
Samlet

Gjeldende
antall
16
21
34
14
85

Gjeldende
%
10,7
14,0
22,7
9,3
56,7

Nytt forslag
antall
11
14
19
9
53

Nytt forslag
%
11,6
14,7
20,0
9,5
55,8
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Det hevdes at en vil få større utvalg av personer, og dermed kan finne bedre tillitsvalgte. Det
er viktig å tenke over at tillitsvalgte er basert på frivillige som må ha motivasjon for
innsatsen. De fleste av oss har et nærområde som vi engasjerer oss for. Med de nye
storfylkene vil det være vanskelig å finne denne motivasjonen. Det er nok ikke mange som
føler like stort engasjement for hva som skjer i Halden i Østfold som i Gol i Buskerud i det nye
Viken. Denne problematikken vil gjelde de andre storfylkene og fordi ulikhetene og
avstandene blir veldig store.

Tilbake til sak 6.1.4

Innsendt forslag – Landsmøte 2021
Innsendt av:
NJFF- Nord- Trøndelag
Forslag til landsmøtevedtak:
1. NJFF Nord-Trøndelag Støtter Opplands forslag om opprettholde dagens fylkeslagsstruktur.
Skulle deres forslag falle, fremmer vi subsidiært forslag om at Landsmøtet utsetter avgjørelsen
om sammenslåing av fylkeslaga. Vårt forslag er:
2.
«Landsmøtet utsetter avgjørelsen om sammenslåing av fylkeslag som følge av
Regionreformen. Representantskapet bes ta saken opp om dispensasjon fra vedtektenes §
5. pkt. 2 på nytt og forlenge denne til Landsmøtet i 2024».
Begrunnelse:
Når forslaget til Landsmøtet blir skrevet er det før Stortingsvalget. Men vi tror at valget med stor
sannsynlighet vil føre til regjeringsskifte. Vi vet Arbeiderpartiet og Senterpartiet har signalisert at
noen av de nye Regionene blir oppløst igjen. Arbeiderpartiet har signalisert at de vil vente til neste
fylkestingsvalg før de setter i gang prosessen. Det blir 2023.
Det er anført som et hovedargument at vi må tilpasse oss det offentlige Norge. Vi har forelagt dette
for flere etatsledere i Trøndelag fylkeskommune og de ga uttrykk for at de ikke hadde problemer
med å forholde seg til 2 NJFF fylkeslag.
Det er ikke fornuftig å bruke både økonomiske og arbeidsmessige ressurser på en prosess med å slå
sammen fylkeslagene, for så å måtte bruke de samme ressursene på å reversere sammenslåing av
noen av fylkeslagene. Vi mener at en må vente til en ser om de nye regionene blir oppløst etter
valget, og eventuelt hvilke. En slik avklaring vil sikkert ikke skje før i 2024.
Dette er en sak som mange har sterke meninger om, og som virker splittende på organisasjonen. Det
er unødvendig å presse fram en avgjørelse i denne saken når en vet at flere av regionene høyst
sannsynlig blir oppløst igjen som følge av stortingsvalget. Det er så mange endringer som det er stor
enighet om og som vil føre til store endringer i organisasjonen. En sak som denne som skaper så stor
splittelse, bør man ta seg god tid med. Først bør vi gjennomføre de endringene som det er stor
enighet om.
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NJFF Nord-Trøndelag mener å slå sammen fylkeslaga for å tilpasse seg den nye regionreformen vil gi
uheldige konsekvenser for flere fylker. For Trøndelag sin del vil det resultere i nærmere 60
foreninger i et fylkeslag, og reiseavstander som blir veldig store. Kontakten med lokalforeningene vil
bli dårligere, og det vil gi motsatt effekt av målsettingen om større organisasjonsmessig engasjement.
Vi må organisere oss slik at vi kan betjene lokalforeningen best mulig, det må ha første prioritet.
Vi mener at hvis noen av de nye regionene blir opprettholdt etter valget må det bli opp til fylkeslaga
om de finner det mest formålstjenlig å følge de nye regiongrensene eller beholde dagens grenser. En
slik frivillig sammenslåing bør følge vanlig vedtekter med vedtak på to påfølgende årsmøter og
endelig godkjenning av Representantskapet.
Det blir hevdet at det offentlige Norge krever at vi slår fylkeslaga sammen og opptrer som en enhet.
Trøndelag fylkeskommune sier til NJFF N-Trøndelag at dagens ordning med to fylkeslag ikke er et
problem. Dette samsvarer og med fylkeslagsstyrets og fylkessekretærens opplevelse. Skulle
Trøndelag fylkeskommune skifte mening i framtida er det en smal sak for fylkeslaga å søke samlet til
fylkeskommunen og fordele midlene etterpå. Likes komme til enighet om høringsuttalelser.

Tilbake til sak 6.1.4

Borre JFL:
Forslag 5:
§ 5 Lokalforeninger og lag
5.1 Opptak
Foreninger som ønsker opptak i NJFF sender søknad om dette til NJFFs administrasjon som
oversender søknaden til fylkeslaget for uttalelse. Dersom det allerede finnes eksisterende
foreninger i samme kommune, skal disse gis uttalelsesrett før behandling av søknaden.
Søknaden fremmes deretter for forbundsstyret som fatter beslutning. Beslutningen kan
ankes til Representantskapet.
Det stilles krav til at foreningen registreres i enhetsregisteret og frivillighetsregisteret. Videre
er det en forutsetning at den nye foreningen skal bestå av minimum 15 medlemmer. Man
kan søke forbundsstyret om unntak fra bestemmelsen om størrelse ved spesielle forhold
som omhandler geografi og befolkning.
5.2 Tilhørighet
En forening må stå tilsluttet forbundet med samtlige av sine medlemmer. Foreninger
arbeider innen sine geografiske områder for forbundets formål og er forpliktet til å støtte
forbundets virksomhet. Foreningen er forpliktet til å følge alle vedtekter vedtatt av
landsmøtet.
Tilsluttede foreningers vedtekter skal inneholde bestemmelser om at I tilfeller der slike
bestemmelser mangler gjelder mønstervedtektene for lokalforeninger.
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5.3 Opphør av medlemskap:
Dersom en forening ikke er i stand til å opprettholde driften i samsvar med punkt. 5.1 eller
ikke oppfyller kravene i punkt. 5.2, kan fylkeslagets styre innkalle til ordinært eller
ekstraordinært årsmøte evt. fremme for Forbundsstyret forslag om oppløsning eller
eksklusjon av foreningen.
Foreninger som vesentlig misligholder sentrale bestemmelser i vedtektene eller ikke er
tilsluttet og holder enhetsregisteret og frivillighetsregisteret oppdatert årlig, vil bli foreslått
ekskludert av NJFFs administrasjon.
Fylkeslaget skal uttale seg før saken fremmes for Representantskapet for beslutning.
Beslutningen kan ankes til Domsutvalget.

Tilbake til sak 6.1.4
Forbundsstyrets kommentarer:
Forbundsstyret mener, som organisasjonsutvalget, at den totalt sett beste løsningen for
NJFF er å ha fylkeslag som samsvarer med de offentlige fylkene. Slik har det vært i
organisasjonen gjennom lang tid. Også tidligere har organisasjonen justert seg i samsvar
med den offentlige strukturen etter at det er blitt gjort endringer i denne. Siste endring
skjedde på slutten av 1990-tallet, da våre to tidligere fylkeslag i Oppland, Gudbrandsdalen FL
og Vestoppland FL, ble fusjonert til ett fylkeslag.
Forbundsstyret mener ikke at NJFFs fylkeslag skal endres umiddelbart. Dette foreslås å
gjøres over flere år. Det vil blant annet si at dersom noen av de nye fusjonerte offentlige
fylkene deles opp igjen, så skal også NJFFs fylkeslag tilsvare den endrete offentlige
strukturen. Derfor mener styret at det ikke skal gjøres endringer i NJFF før en med sikkerhet
vet sluttresultatet av regionreformen.
Deler av gjeldende § 5 har organisasjonsutvalget foreslått å flytte over til § 6 for å forbedre
vedtekts strukturen. Dette mener Forbundsstyret er fornuftig.
Forbundsstyret anbefaler at landsmøtet vedtar et innhold i tråd med beskrivelsen fra
organisasjonsutvalget. Dette vil si at det ikke gjøres vedtektsendring mht.
fylkeslagsstrukturen. Dvs. at NJFFs fylkeslag skal ha avgrensning tilsvarende de offentlige
fylkene slik gjeldende vedtektsbestemmelse er.
Tilbake til sak 6.1.4
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B – 6 ORGANISASJONENS LEDELSE

Gjeldende vedtekter
§ 6 FORBUNDETS ORGANER ER:
Landsmøtet
Representantskapet
Forbundsstyret

Organisasjonsutvalget:
§ 6 Fylkeslag
Samtlige av de tilsluttede foreninger i et fylke skal utgjøre NJFFs fylkesorganisasjon. Foreninger som
dekker mer enn én kommune, kan kun tilhøre ett fylkeslag. Fylkesorganisasjonen skal hete Norges
Jeger- og Fiskerforbund (fylkesnavnet) og skal følge fylkesgrensene.
Fylkeslagene skal arbeide for å koordinere foreningenes virksomhet og bistå forbundet i alle
spørsmål som vedrører fylket.
Dersom et fylkeslag ikke er i stand til å opprettholde driften skal Forbundsstyret innkalle til
ekstraordinært årsmøte i fylkeslaget.

Borre JFL:
Forslag 6:
§ 6 Fylkeslag
6.1 Samtlige av de tilsluttede foreninger i et fylke skal utgjøre NJFFs fylkesorganisasjon.
Foreninger som dekker mer enn en kommune, kan kun tilhøre ett fylkeslag.
Fylkesorganisasjonen skal hete: Norges Jeger- og Fiskerforbund - (fylkesnavnet).
Fylkeslagene skal arbeide for å koordinere foreningenes virksomhet og bistå forbundet i alle
spørsmål som vedrører fylket. De skal følge fylkesgrensene. Representantskapet kan
dispensere fra denne regel.
6.2 Dersom et fylkeslag ikke er i stand til å opprettholde driften i samsvar med pkt.1, kan
Forbundsstyret innkalle til ekstraordinært årsmøte i fylkeslaget.

Forbundsstyrets kommentarer:
Se kommentarene i kapitlet FORENINGENE. Forbundsstyret anbefaler landsmøtet å vedta
teksten slik organisasjonsutvalget har foreslått.
Innholdet i de gjeldende vedtekters § 6 er i Forbundsstyrets forslag flyttet til § 3.
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B – 7 LANDSMØTE

Gjeldende vedtekter
§ 7 LANDSMØTET
1.

Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet. Ordinært landsmøte skal holdes hvert
tredje år på sted og tid som fastsettes av Forbundsstyret.

2.

Ekstraordinært landsmøte holdes når Forbundsstyret bestemmer det, eller når minst
1/3 av fylkeslagene krever det.
Ekstraordinært landsmøte innkalles med minst 3 måneders varsel. Antall
landsmøtedelegater og valg av disse skjer som ved ordinært landsmøte. Bare de
saker som er oppført på dagsorden kan behandles.

3.

Landsmøtet består av 150 landsmøtedelegater som velges på fylkeslagenes årsmøte.
I tillegg møter Representantskapet og Forbundsstyrets medlemmer. Forbundets
æresmedlemmer inviteres til å delta på landsmøtet. De gis tale- og forslagsrett.

4.

Representasjon til landsmøtet gis på grunnlag av antall innbetalte
medlemskontingenter året før landsmøtet holdes. Forbundet gir på forhånd melding
til fylkeslagene om det antall landsmøtedelegater vedkommende fylke har rett til å
velge.

5.

Fullmakter til landsmøtet må være innsendt til forbundet senest 5 måneder før
landsmøtet holdes.

6.

Ordinært landsmøte skal innkalles senest 12 måneder før det trer sammen.
Innkallingen sendes fylkeslag og foreninger. Den skal inneholde foreløpig dagsorden.
Forslag som ønskes behandlet av landsmøtet, må være vedtatt innsendt av
foreningen, fylkeslaget eller Forbundsstyret. De må være Forbundsstyret i hende
senest 5 måneder før landsmøtet. For sent innkomne forslag kan ikke behandles av
landsmøtet. Landsmøtets dokumenter og Forbundsstyrets forslag til endelig
dagsorden sendes fylkeslagene og landsmøtedelegatene senest to måneder før
landsmøtet trer sammen.

7.

Landsmøtet gjør vedtak om den endelige dagsorden og forretningsorden.

8.

Ved avstemning på landsmøtet har hver landsmøtedelegat én stemme. Saker blir
avgjort med alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet er forslaget forkastet.
Representantskapet og Forbundsstyrets medlemmer har ikke stemmerett i saker som
angår ansvarsfrihet for de vedtak de har vært med på som medlemmer av
Representantskapet og Forbundsstyret. I slike saker har de bare tale- og forslagsrett.
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Organisasjonsutvalget:
§ 7 Landsmøtet
1.
Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet. Ordinært landsmøte skal holdes hvert år på
sted og tid som fastsettes av Forbundsstyret.
2.
Ekstraordinært landsmøte holdes når Forbundsstyret bestemmer det, eller når minst 1/3 av
fylkeslagene krever det. Ekstraordinært landsmøte innkalles med minst tre måneders varsel. Antall
landsmøtedelegater og valg av disse skjer som ved ordinært landsmøte. Bare de saker som er oppført
på dagsorden kan behandles.
3.
Landsmøtet består av de landsmøtedelegater som velges på fylkeslagenes årsmøter,
fylkeslederne og Forbundsstyrets ti medlemmer. Forbundets æresmedlemmer inviteres til å delta på
landsmøtet og har talerett.
4.
Representasjon til landsmøtet fordeles forholdsmessig etter antall innbetalte
medlemskontingenter året før landsmøtet holdes. Forbundet gir før årsmøtene melding til
fylkeslagene om det antall landsmøtedelegater vedkommende fylke har rett til å velge.
5.

Delegatoversikt til landsmøtet må være innsendt til forbundet senest 15.april.

6.
Ordinært landsmøte skal innkalles senest 1.februar. Innkallingen sendes fylkeslag og
foreninger. Den skal inneholde foreløpig dagsorden. Forslag som ønskes behandlet av landsmøtet,
må være vedtatt innsendt av foreningen, fylkeslaget eller Forbundsstyret. De må være
Forbundsstyret i hende senest 15. april. For sent innkomne forslag kan ikke behandles av landsmøtet.
Landsmøtets dokumenter, innstillingene til vedtak og Forbundsstyrets forslag til endelig dagsorden
sendes fylkeslagene og landsmøtedelegatene senest tre uker før landsmøtet trer sammen.
7.

Landsmøtet gjør vedtak om den endelige dagsorden og forretningsorden.

8.
Ved avstemning på landsmøtet har hver landsmøtedelegat én stemme. Saker blir avgjort
med alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet er forslaget forkastet. For endringer i vedtektene
kreves 2/3 flertall. Forbundsstyrets medlemmer har ikke stemmerett i saker som angår ansvarsfrihet
for de vedtak de har vært med på. I slike saker har de bare tale- og forslagsrett.
9.
Fylkeslagene dekker reise- og oppholdsutgiftene for delegatene dersom ikke annet er avtalt
med lokallagene.

NJFF Oppland:
Sak til Landsmøte NJFF 2021 fra NJFF Oppland:
Landsmøtefrekvens
NJFF Oppland foreslår at Landsmøtefrekvensen endres til at Landsmøte har møte hvert andre år.
Samtidig beholdes Representantskapet.
Vårt forslag til ny §7 punkt 1 lyder:
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«§ 7 Landsmøtet
1. Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet. Ordinært landsmøte skal holdes hvert
annet år på sted og tid som fastsettes av Forbundsstyret.»
Arbeidsgruppen for vedtekter som var oppnevnt av Regionutvalget gikk inn for å
opprettholde 3-årige landsmøter og styrke Representantskapet. De gir en god begrunnelse
for dette som vi har tatt inn under (står i kursiv):
«Mindretallet i arbeidsgruppen (Mellemseter) anbefaler årlige landsmøteperioder, mens
flertallet i arbeidsgruppen anbefaler at forbundet fortsetter med treårige landsmøteperioder
og en styrking av Representantskapet sin posisjon i organisasjonen. Flertallet i
arbeidsgruppen mener treårige landsmøter vil sikre en «stødig kurs» for organisasjonen, hvor
de viktigste politiske vedtak fattes for tre år ad gangen. Flertallet i arbeidsgruppen mener at
demokratiet i organisasjonen står sterkere ved treårige landsmøter, enn ved årlige eller
toårige, dersom det ved hyppigere landsmøter kuttes i antall delegater. Dagens praksis med
150 delegater gir større rom for at medlemmer av lokalforeninger og lag, uten direkte
tilknytning til fylkeslag, kan bli valgt som landsmøtedelegater. Arbeidsgruppens flertall mener
derfor at lokalforeninger og lag blir bedre representert på forbundets landsmøter ved at
dagens praksis videreføres. Arbeidsgruppen mener de økonomiske kostnadene for forbundet
vil bli for store, dersom årlige eller toårige landsmøter skal gjennomføres med like mange
delegater som i dag.»
NJFF Oppland mener at et godt kompromiss er 2-årige Landsmøter.
Regionutvalgets/Forbundsstyrets forslag om årlige landsmøter med 95 delegater vil bli like
kostbart som 2-årige landsmøter med 150 delegater. Samtidig vil en sikre at bredden av
valgte delegater blir opprettholdt. Kompromisset henter det beste ut av begge alternativa,
ikke økte kostnader i forhold til Forbundsstyrets forslag, og bredere representasjon på
landsmøtene.
En annet viktig poeng er at forberedelsene til landsmøtet krever mye arbeid både fra
administrasjon på Hvalstad og fra fylkeslaga. Det vil beslaglegge så mye tid at det vil gå ut
over annet arbeide som burde vært gjort på begge steder. Til syvende og sist vil det gå ut
over den hjelp som organisasjon vil yte til vårt viktigste ledd i organisasjonen –
lokalforeningene. Likens vil det kunne gå utover et annet viktig område som er politisk
arbeide på fylke og sentralt.
Erfaringene med vedtak som blir gjort på landsmøte er at det går et – to - og kanskje tre år
før det er gjennomført. Denne gjennomføringstida vil ikke endre seg med årlige landsmøter.
Nye vedtak vil dermed blir fattet mens flere andre ligger i gjennomføringsprosessen. Enkelte
vedtak vil utvilsomt kunne gjennomføres på kortere tid med årlige landsmøter, men
erfaringen fra tidligere viser at mange vedtak har lang gjennomføringstid.

Tilbake til sak 6.1.3

Borre JFL:
Forslag 7:
§ 7 Landsmøtet
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1. Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet. Ordinært landsmøte skal holdes hvert
tredje år på sted og tid som fastsettes av Forbundsstyret.
2. Ekstraordinært landsmøte holdes når Forbundsstyret bestemmer det, eller når minst
1/3 av fylkeslagene krever det.
Ekstraordinært landsmøte innkalles med minst 3 måneders varsel. Antall
landsmøtedelegater og valg av disse skjer som ved ordinært landsmøte. Bare de saker
som er oppført på dagsorden kan behandles.
3. Landsmøtet består av 150 landsmøtedelegater som velges på fylkeslagenes årsmøte,
Representantskapet og Forbundsstyrets 10 medlemmer. Forbundets
æresmedlemmer inviteres til å delta på landsmøtet. De gis tale- og forslagsrett.
4. Representasjon til landsmøtet fordeles forholdsmessig etter antall innbetalte
medlemskontingenter året før landsmøtet holdes. Forbundet gir på forhånd melding
til fylkeslagene om det antall landsmøtedelegater vedkommende fylke har rett til å
velge.
5. Delegatoversikt til landsmøtet må være innsendt til forbundet senest 5 måneder før
landsmøtet holdes.
6. Ordinært landsmøte skal innkalles senest 12 måneder før det trer sammen.
Innkallingen sendes fylkeslag og foreninger. Den skal inneholde foreløpig dagsorden.
Forslag som ønskes behandlet av landsmøtet, må være vedtatt innsendt av
foreningen, fylkeslaget eller Forbundsstyret. De må være Forbundsstyret i hende
senest 5 måneder før landsmøtet. For sent innkomne forslag kan ikke behandles av
landsmøtet. Landsmøtets dokumenter, innstillingene til vedtak og Forbundsstyrets
forslag til endelig dagsorden sendes fylkeslagene og landsmøtedelegatene senest to
måneder før landsmøtet trer sammen.
7. Landsmøtet gjør vedtak om den endelige dagsorden og forretningsorden.
8. Ved avstemning på landsmøtet har hver landsmøtedelegat én stemme. Saker blir
avgjort med alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet er forslaget forkastet.
Representantskapet og Forbundsstyrets medlemmer har ikke stemmerett i saker som
angår ansvarsfrihet for de vedtak de har vært med på som medlemmer av
Representantskapet og Forbundsstyret. I slike saker har de bare tale- og forslagsrett.

Tilbake til sak 6.1.3
Forbundsstyrets kommentarer:
De viktigste endringene i disse forslagene gjelder lengden på landsmøteperioden. Borre JFL
foreslår å beholde LM hvert tredje år. NJFF Oppland foreslår å redusere LM-perioden til to år
Organisasjonsutvalget foreslår årlige landsmøter. Sistnevnte medfører at
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Representantskapet da blir overflødig, siden LM kan overta mange av de oppgaver som RS
nå har.
Forbundsstyret mener det vil være flere fordeler med å ha årlige landsmøter. Den ene er at
demokratiet i organisasjonen videreutvikles. Blant annet vil flere personer fra
foreningsnivået kunne delta på landsmøtene i løpet av en treårsperiode hvis det blir årlige
møter. En kan raskere gjøre viktige beslutninger i organisasjonen. Styret mener også at årlige
landsmøter vil øke bevisstheten om viktig utvikling i organisasjonen dersom en får årlige LMprosesser. Det blir mer fokus på organisasjonsutvikling og god drift.
Forbundsstyret anbefaler landsmøtet å vedta forslaget slik det er formulert av
organisasjonsutvalget, men mener at en beskrivelse av delegatfordelingen til landsmøtet bør
legges til. Det er gjort i Forbundsstyrets forslag under. Delegatmodellen er den samme som
organisasjonsutvalget har beskrevet som en mulig løsning i sin rapport.
Forbundsstyret foreslår følgende innhold i § 7:

§ 7 Landsmøtet
1.
Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet. Ordinært landsmøte skal holdes hvert
år på sted og tid som fastsettes av Forbundsstyret.
2.
Ekstraordinært landsmøte holdes når Forbundsstyret bestemmer det, eller når minst
1/3 av fylkeslagene krever det. Ekstraordinært landsmøte innkalles med minst tre måneders
varsel. Antall landsmøtedelegater og valg av disse skjer som ved ordinært landsmøte. Bare
de saker som er oppført på dagsorden kan behandles.
3.
Landsmøtet består av de landsmøtedelegater som velges på fylkeslagenes årsmøter,
fylkeslederne og Forbundsstyrets ti medlemmer. Forbundets æresmedlemmer inviteres til å
delta på landsmøtet og har talerett.
4.
Representasjon til landsmøtet fordeles forholdsmessig etter antall innbetalte
medlemskontingenter året før landsmøtet holdes. Forbundet gir før årsmøtene melding til
fylkeslagene om det antall landsmøtedelegater vedkommende fylke har rett til å velge.
Antallet delegater fra hvert fylkeslag beregnes ut fra følgende modell:
•
•
•
•
5.

1 delegat per påbegynt 1.000 medlemskap til og med 10 delegater.
1 delegat per påbegynt 1.500 medlemskap fra og med 11 til og med 20 delegater.
1 delegat per påbegynt 2.000 medlemskap fra og med 21 delegater og oppover.
Et fylkeslag skal uansett ha minst 4 delegater.
Delegatoversikt til landsmøtet må være innsendt til forbundet senest 15.april.

6.
Ordinært landsmøte skal innkalles senest 1.februar. Innkallingen sendes fylkeslag og
foreninger. Den skal inneholde foreløpig dagsorden. Forslag som ønskes behandlet av
landsmøtet, må være vedtatt innsendt av foreningen, fylkeslaget eller Forbundsstyret. De
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må være Forbundsstyret i hende senest 15. april. For sent innkomne forslag kan ikke
behandles av landsmøtet. Landsmøtets dokumenter, innstillingene til vedtak og
Forbundsstyrets forslag til endelig dagsorden sendes fylkeslagene og landsmøtedelegatene
senest tre uker før landsmøtet trer sammen.
7.

Landsmøtet gjør vedtak om den endelige dagsorden og forretningsorden.

8.
Ved avstemning på landsmøtet har hver landsmøtedelegat én stemme. Saker blir
avgjort med alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet er forslaget forkastet. For endringer i
vedtektene kreves 2/3 flertall. Forbundsstyrets medlemmer har ikke stemmerett i saker som
angår ansvarsfrihet for de vedtak de har vært med på. I slike saker har de bare tale- og
forslagsrett.
9.
Fylkeslagene dekker reise- og oppholdsutgiftene for delegatene dersom ikke annet er
avtalt med lokallagene.

Tilbake til sak 6.1.3
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B – 8 LANDSMØTETS ANSVAR OG OPPGAVER

Gjeldende vedtekter:
§ 8 LANDSMØTETS PLIKTER
Landsmøtet skal:
1.
Godkjenne landsmøtedelegatenes fullmakter.
2.
Vedta Handlingsprogram med de overordnede prioriteringer for organisasjonen de
kommende 6 årene.
3.
Behandle og fatte vedtak om innkomne forslag, herunder politiske resolusjoner til
myndighetene, og som føringer for forbundsstyrets politiske virksomhet i
landsmøteperioden.
4.
Velge Forbundsstyret bestående av leder, 1. og 2. nestleder, samt 6
styremedlemmer. Velge 4 varamedlemmer til styret. Alle velges for 3 år. Medlemmer
med ansettelsesforhold i organisasjonen er ikke valgbare til tillitsverv i NJFF sentralt.
5.
Velge valgkomite bestående av leder og 6 medlemmer, geografisk fordelt.
6.
Foreta eventuelle endringer i vedtektene for forbundet. Ved vedtektsendringer
kreves det 2/3 flertall.
7.
Fastsette rammene for kontingenten.
8.
Fylkeslagene dekker reise- og oppholdsutgiftene for delegatene dersom ikke annet er
avtalt med lokallagene.

Organisasjonsutvalget:
§ 8 Landsmøtets plikter
Landsmøtet skal:
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Godkjenne landsmøtedelegatene.
Vedta forbundets regnskap og beretning for det foregående kalenderår.
Vedta budsjett.
Vedta strategiske langtidsplaner når disse skal rulleres.
Behandle og fatte vedtak i innkomne forslag.
Velge Forbundsstyre bestående av leder, 1. og 2. nestleder, seks styremedlemmer og tre
varamedlemmer til styret. Styrets medlemmer velges for to år, hvor halvparten av
styremedlemmene og minst ett av ledervervene er på valg hvert år. Man kan ikke velges flere
enn tre ganger på rad til samme posisjon. Medlemmer med ansettelsesforhold i
organisasjonen er ikke valgbare til tillitsverv i NJFF sentralt.
Fastsette godtgjørelse for Forbundsstyret.
Velge valgkomité bestående av leder og seks medlemmer. Valgkomiteens medlemmer velges
for ett år av gangen. Disse skal komme fra forskjellige fylker og det bør bestrebes en kjønnsog aldersbalanse.
Foreta eventuelle endringer i vedtektene for forbundets tre organisasjonsnivå.
Fastsette rammene for medlemskontingentene for neste kalenderår.
Velge revisor.
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Organisasjonsutvalgets forslag til retningslinjer med utgangspunkt i
sitt forslag til § 9 i vedtektene:
§ 9 Forbundsstyret
Forbundsstyret avgjør hvem andre fra administrasjonen enn Generalsekretæren som skal tiltre
styremøtet, men saksansvarlig for saker som skal diskuteres bør møte til sin sak.
Forbundsstyret ledes av lederen eller i dennes fravær 1. evt. 2. nestleder. Har både leder og
nestledere forfall, utsettes møtet. Samtlige valgte som innkalles gis dekning for reise, og diett etter
statens satser. De valgte som er ordinært ansatte gis tapt arbeidsfortjeneste, selvstendig
næringsdrivende får dekning etter egne satser. Samtlige mottar i tillegg kompensasjon for
møteforberedelser.

NJFF Aust-Agder
NJFF-Aust-Agder vil stille forslag til landsmøtet om vedtektsendring i vedtektene til NJFF.
Dagens vedtekter er:
§ 8 LANDSMØTETS PLIKTER
Landsmøtet skal:
1. Godkjenne landsmøtedelegatenes fullmakter.
2. Vedta Handlingsprogram med de overordnede prioriteringer for organisasjonen de kommende 6
årene.
3. Behandle og fatte vedtak i innkomne forslag, herunder politiske resolusjoner til myndighetene, og
som føringer for forbundsstyrets politiske virksomhet i landsmøteperioden
4. Velge Forbundsstyret bestående av leder, 1. og 2. nestleder, samt 6 styremedlemmer. Velge 4
varamedlemmer til styret. Alle velges for 3 år. Medlemmer med ansettelsesforhold i organisasjonen
er ikke valgbare til tillitsverv i NJFF sentralt.
5. Velge valgkomite bestående av leder og 6 medlemmer, geografisk fordelt.
6. Foreta eventuelle endringer i vedtektene for forbundet.
Ved vedtektsendringer kreves det 2/3 flertall.
7. Fastsette rammene for kontingenten.
8. Fylkeslagene dekker reise‐ og oppholdsutgiftene for delegatene dersom ikke annet er avtalt med
lokallagene.
Vårt forslag om å endre vedtektene gjelder §8. Her vil vi ha inn endring i kulepunkt 4. teksten som vi
foreslår og endre er utheva og kursiv:
4. Velge Forbundsstyret bestående av leder, 1. og 2. nestleder, samt 6 styremedlemmer. En av
personene som er leder, 1. og 2. nestleder, samt 6 styremedlemmer, skal være under 30 år. Velge 4
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varamedlemmer til styret. Alle velges for 3 år. Medlemmer med ansettelsesforhold i organisasjonen
er ikke valgbare til tillitsverv i NJFF sentralt.
Bakgrunnen for forslaget:
NJFF har et sterkt ønske om å få større engasjement om å få flere barn og unge inn i NJFF. Dette
arbeidet støtter NJFF-Aust-Agder sterkt! Det er ungdommen som skal styre NJFF i framtida og
ungdommen er framtida. Skal vi oppnå dette må vi ha med ungdommen når vedtak skal fattes. Dette
gjelder både i lokallag, fylkeslag, men ikke minst i forbundsstyret. Ungdom tenker på en annen måte
enn godt etablerte medlemmer, og vi må få inn denne tankegangen i styret.
Vårt forslag er:
Endring av § 8 kulepunkt 4 med endringene som står med utheva skrift.
4. Velge Forbundsstyret bestående av leder, 1. og 2. nestleder, samt 6 styremedlemmer. En av
personene som er leder, 1 og 2 nestleder, samt 6 styremedlemmer, skal være under 30 år.

Tilbake til sak 6.1.6

Borre JF:
Forslag 8:
§ 8 Landsmøtets plikter
Landsmøtet skal:
1. Godkjenne landsmøtedelegatene
2. Vedta Handlingsprogram med de overordnede prioriteringer for organisasjonen de
kommende 3 årene.
3. Behandle og fatte vedtak i innkomne forslag, herunder politiske resolusjoner til
myndighetene, og som føringer for forbundsstyrets politiske virksomhet i
landsmøteperioden.
4. Velge Forbundsstyret bestående av leder, 1. og 2. nestleder, samt 6
styremedlemmer. Velge 4 varamedlemmer til styret. Alle velges for 3 år. Medlemmer
med ansettelsesforhold i organisasjonen er ikke valgbare til tillitsverv i NJFF sentralt.
Leder kan frikjøpes fra sitt ordinære arbeid i perioden med inntil 100% stilling. En av
nestlederne, fortrinnsvis 1. nestleder, kan frikjøpes fra sitt ordinære arbeid i perioden
med inntil 50 prosent stilling.
Dersom frikjøp ikke blir benyttet gis en årlig godtgjøring til leder på 200.000,-, og nestledere på
75.000,- pr. nestleder. I tillegg til den årlig godtgjøring, gis møtegodtgjørelse i tråd forslaget i § 12.
5. Velge valgkomite bestående av leder og 6 medlemmer. Disse skal komme fra
forskjellige fylker og det bør bestrebes en kjønnsbalanse.
6. Foreta eventuelle endringer i vedtektene for forbundets tre organisasjonsledd. Ved
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vedtektsendringer kreves det 2/3 flertall.
7. Fastsette rammene for kontingenten.
8. Fastsette kompensasjon for møteforberedelser til Representantskapet.
9. Fylkeslagene dekker reise- og oppholdsutgiftene for delegatene dersom ikke annet er
avtalt med lokallagene.

Tilbake til sak 6.1.8
Forbundsstyrets kommentarer:
NJFF – Aust-Agder foreslår en kvotering av en person under 30 år inn i Forbundsstyret. Styret
har drøftet dette og har selvsagt ingenting imot at unge personer får viktige verv i
organisasjonen. Samtidig ser styret at det også kan være andre grupperinger i
organisasjonen som med gode grunner kan mene å ha en rettmessig plass i Forbundsstyret.
Ut fra en helhetsvurdering har styret falt ned på å anbefale at Landsmøtet fortsatt bør stå
fritt til å gjøre sine valg av styremedlemmer. Det er mange hensyn som skal tas og det vil
alltid være helhetsvurderinger som vil være avgjørende for Landsmøtets valg av
styremedlemmer.
Organisasjonsutvalgets foreslår å redusere antall varamedlemmer til Forbundsstyret fra 4 til
3, mens Borre JFL foreslår å opprettholde 4 varamedlemmer. Forbundsstyret har ingen
sterke meninger om dette, men har falt ned på at det er tilstrekkelig med 3 varamedlemmer.
Organisasjonsutvalget foreslår å begrense en persons funksjonstid i samme styreverv til tre
valgperioder. Dette er nytt i NJFF-sammenheng, men nokså vanlig ellers i mange
organisasjoner. Forbundsstyret mener at det er både fordeler og ulemper med en slik regel.
Fordelen er selvsagt at det gir rom for nye personer og nye tanker inn i styrearbeidet.
Ulempen er at man av og til vil kunne miste viktige ressurspersoner som kunne tenke seg å
fortsette.
Borre JFL foreslår å vedtektsfeste godtgjørelse til leder og en av nestlederne. Dette er
Forbundsstyret uenig i. Styret mener dagens ordning med dekning av tapt arbeidsfortjeneste
for alle i styret er en god løsning. Dette er dekt opp gjennom egen bestemmelse i de
gjeldende vedtektene.
Siden organisasjonsutvalget har delt sine vedtektsforslag i «to nivåer», som de har kalt
vedtekter og retningslinjer, har Forbundsstyret tatt begge disse i betraktning som innspill til
nytt regelsett. Når Forbundsstyret ikke tilslutter seg et slikt opplegg, men ønsker seg ett
vedtektsett slik NJFF har i dag, bør det tas med noen elementer fra forslaget til retningslinjer
inn i de nye vedtektene.
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Forbundsstyret mener det bør være et punkt i opplistingen som viser at Landsmøtet skal
vedta andelene som hvert av de tre organisasjonsnivåene (foreningene, fylkeslagene, NJFF
sentralt) skal ha av den totale medlemskontingenten som innbetales. Styret har lagt inn en
formulering om dette i sitt forslag.
Siden Borre JFL foreslår å beholde treårige landsmøteperioder og dermed også
Representantskapet som organ, mens Forbundsstyret tiltrer organisasjonsutvalgets forslag
om årlige landsmøter og bortfall av RS, blir det litt ulike beskrivelser på noen av punktene i §
8. Forbundsstyret foreslår følgende tekst som ny paragraf 8:
§ 8 Landsmøtets plikter
Landsmøtet skal:
• Godkjenne landsmøtedelegatene.
• Vedta forbundets regnskap og beretning for det foregående kalenderår.
• Vedta budsjett for NJFFs sentralledd.
• Vedta og rullere strategiske langtidsplaner.
• Behandle og fatte vedtak i innkomne forslag.
• Velge Forbundsstyre bestående av leder, 1. og 2. nestleder, seks styremedlemmer og
tre varamedlemmer til styret. Styrets medlemmer velges for to år, hvor halvparten av
styremedlemmene og minst ett av ledervervene er på valg samme år. Man kan ikke
velges flere enn tre ganger på rad til samme styreposisjon. Medlemmer med
ansettelsesforhold i organisasjonen er ikke valgbare til tillitsverv i NJFF sentralt.
• Fastsette godtgjørelse for Forbundsstyret.
• Velge valgkomité bestående av leder og seks medlemmer. Valgkomiteens
medlemmer velges for ett år av gangen. Disse skal komme fra forskjellige fylker og
det bør bestrebes en kjønns- og aldersbalanse.
• Foreta eventuelle endringer i vedtektene for NJFFs sentralledd og vedtektsnormene
for fylkeslag og lokalforeninger.
• Fastsette rammene for medlemskontingentene.
• Fastsette andelene av medlemskontingenten til de tre organisasjonsnivåene.
• Velge revisor.
Tilbake til sak 6.1.8
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B – 9 REPRESENTANTSKAP SOM ORGAN

Gjeldende vedtekter:
§ 9 REPRESENTANTSKAPET
Representantskapet består av de til enhver tid sittende ledere i forbundets tilsluttede
fylkeslag. Fylkeslagets nestleder fungerer som personlig varamann for lederen, også når
denne er valgt inn i Forbundsstyret. Forbundsstyrets medlemmer deltar i
Representantskapets møter med forslags- og talerett, men uten stemmerett.

Organisasjonsutvalget:
Utvalget foreslår at denne bestemmelsen tas ut av vedtektene, som en konsekvens av
forslaget om årlige landsmøter. Det gjør Representantskapet overflødig.

NJFF Nord -Trøndelag
Innsendt av:

Forslag til landsmøtevedtak:
Vi foreslår en endring av § 9, og ny paragraf skal lyde;
§9|
REPRESENTANTSKAPET
Representantskapet består av de til enhver tid sittende ledere og nestledere i forbundets
tilsluttede fylkeslag. Fylkeslagene velger også vararepresentanter for leder og nestleder i sitt
fylke.
Forbundets og RS leder velges eksplisitt av landsmøtet.

Begrunnelse:
NJFF Nord-Trøndelag foreslår;
En utvidet og breiere maktstruktur der flere får være med i organisasjonens høyeste organ under
landsmøtet.
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Landsmøte

Representantskapet/Landsstyret
med valgt leder (3-4 møter i
året)
Forbundsstyret/Arbeidsutvalg. Leder + 6 valgte
medlemmer. hvorav 3 fra fisk og 3 fra vilt
Antall møter etter behov.

i foreslår et utvidet RS, der hvert fylkeslag har 2 representanter bestående av leder og nestleder ,
med sine vararepresentanter valgt at fylkeslagene.
+ Leder av RS som velges eksplisitt av landsmøte.
§9|
REPRESENTANTSKAPET
Representantskapet består av de til enhver tid sittende ledere og nestledere i forbundets
tilsluttede fylkeslag. Fylkeslagene velger også vararepresentanter for leder og nestleder i sitt
fylke.
Forbundets og RS leder velges eksplisitt av landsmøtet.
§ 11 |
REPRESENTANTSKAPETS PLIKTER (Dagens regelverk – nye forslag)
Representantskapet skal:
1. Behandle og fatte vedtak om forbundets regnskap og beretning for det foregående
kalenderår.
2. Vedta budsjett og arbeidsprogram i henhold til Handlingsprogrammet for kommende år.
2. Behandle og fatte vedtak om forbundets budsjett og arbeidsprogram i henhold til
Handlingsprogrammet for kommende år.
3. Ha tilsyn med at fattede beslutninger er utført i overensstemmelse med
forutsetningene.
3. Ha tilsyn med at fattede beslutninger er utført i overensstemmelse med
forutsetningene og bidra til å konkretisere arbeidet innenfor Landsmøtets vedtak. NJFFs
administrasjon legger skriftlig frem fagligpolitisk «regnskap» over hvor langt man har
kommet i vedtakene fra Landsmøtet både i forhold til arbeidsprogram og organisatorisk
arbeid.
4. Kontrollere at forbundets midler anvendes i overensstemmelse med gitte
bestemmelser og vedtak.
5. Velge styre for NJFFs fond.
6. Oppnevne medlemmer av NJFFs Domsutvalg.
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7. Innstille til utnevnelse av æresmedlemmer, samt fatte beslutninger om andre
påskjønnelser etter innstilling fra Forbundsstyret.
8. Etter innstilling fra styret tildele personer som har gjort særlig innsats for forbundet,
forbundets merke i gull.
9. Fatte beslutninger om andre på dagsorden oppførte saker.
10. Behandle Forbundsstyrets forslag om strykning eller eksklusjon av tilsluttede
foreninger. Beslutninger etter denne bestemmelse kan påankes til landsmøtet. Anken har
ikke oppsettende virkning. En representant fra vedkommende forening kan møte på
landsmøtet under sakens behandling.
11. Behandle Forbundsstyrets forslag om strykning eller eksklusjon av tilsluttede
foreninger. Beslutninger etter denne bestemmelse kan påankes til Domsutvalget.
12. Fastsette årlig kontingent innenfor Landsmøtets vedtatte ramme.
13. Velge revisor.
I blant RS medlemmer velges 3 fiskeinteresserte og 3 jaktinteresserte til et arbeidsutvalg som skal
levere sine forslag til landsstyret. Landsmøtets valgte leder, leder arbeidsutvalget. (tidligere
forbundsstyret)
Med dagens fylkeslag vil et RS bestå av 38 pers. + leder, noe som langt bedre vil speile
medlemsmassen og grasrota.
Skulle den nye «fylkesstrukturen» (11 fylker) bli vedtatt, vil dette bli enda viktigere. Da vil vi få en
underrepresentert og udemokratisk organisasjon med forbundsstyrets forslag til
organisasjonsstruktur.
Dagens representantskap er foreslått fjernet, eller i beste fall redusert til 11 personer om det
består med den nye fylkesstrukturen.
Sett sammen med forslag om å redusere antall landsmøtedelegater til 95-100 vil dette gi oss et
svært dårligere demokrati med mye makt samlet på noen få, og slettes ingen
«grasrotorganinsasjon». Noe slikt vil være lite representativt for NJFFs variert og mangslungen
medlemsmasse.
§ 12 FORBUNDSSTYRET og § 14 FORBUNDSSTYRETS PLIKTER reduseres tilsvarende

Borre JFL:
Forslag 9:
§ 9 Representantskapet
Representantskapet består av de til enhver tid sittende ledere og nestledere i forbundets
tilsluttede fylkeslag. Fylkeslaget velger personlige vararepresentanter for leder og nestleder
for et år av gangen. Dersom ingen av de nevnte har anledning til å møte, kan en annen fra
fylkeslagets styre stille i representantskapet, men da kun med tale og forslagsrett.
Forbundsstyrets medlemmer og Generalsekretær deltar i Representantskapets møter med
forslags- og talerett, men uten stemmerett.
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Samtlige valgte som innkalles, gis dekning for reise, og diett etter skattedirektoratets satser.
De valgte som er ordinært ansatte, gis tapt arbeidsfortjeneste. Selvstendig næringsdrivende
får dekning etter egne satser, bestemt av Representantskapet. Samtlige mottar i tillegg
kompensasjon for møteforberedelser etter Landsmøtevedtak.
Forbundsstyrets kommentarer:
Siden Forbundsstyret foreslår årlige landsmøter, slik organisasjonsutvalget opprinnelig gjorde, blir
Representantskapet overflødig. Derfor mener Forbundsstyret at § 9 i de gjeldende vedtektene kan
utgå, og anbefaler at landsmøtet tilslutter seg det.
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B – 10 REPRESENTANTSKAPETS ANSVAR OG OPPGAVER

Gjeldende vedtekter:
§ 10 REPRESENTANTSKAPETS FORRETNIGSORDEN
Representantskapsmøte holdes ordinært 2 ganger i året. Møtet innkalles med 5 ukers varsel.
Innkallelsen skal være ledsaget av møtets dagsorden. Representantskapet konstituerer seg
selv for hvert møte. Vårmøtet skal behandle saker i henhold til § 11 pkt. 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, og
høstmøtet i henhold til § 11 pkt. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ekstraordinært møte i
Representantskapet skal innkalles når forbundsstyret eller minst 1/3 av representantskapets
medlemmer forlanger det. Beslutningene avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet
ansees forslaget forkastet. Over Representantskapets forhandlinger føres vedtaksprotokoll
som sendes samtlige foreninger og fylkeslag. Protokollfører velges av Representantskapet.

Organisasjnsutvalget:
Utvalget foreslår at denne bestemmelsen tas ut av vedtektene, som en konsekvens av
forslaget om årlige landsmøter. Det gjør Representantskapet overflødig.

Borre JFL:
Forslag 10:
§ 10 Representantskapets forretningsorden
Representantskapsmøte holdes ordinært 2 ganger i året. Møtet innkalles med 5 ukers varsel.
Dagsorden, saksdokumenter og innstillinger til sakene skal sendes ut senest 3 uker før
møtet. Representantskapet konstituerer seg selv for hvert møte. Vårmøtet skal behandle
saker i henhold til § 11 pkt. 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13 og høstmøtet i henhold til § 11 pkt. 2, 3,
4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13.
Ekstraordinært møte i Representantskapet skal innkalles når forbundsstyret eller minst 1/3
av representantskapets medlemmer forlanger det. Beslutningene avgjøres ved alminnelig
flertall. Ved stemmelikhet ansees forslaget forkastet. Over Representantskapets
forhandlinger føres vedtaksprotokoll som sendes samtlige foreninger og fylkeslag. NJFFs
administrasjon fører protokoll fra representantskapet og protokoll godkjennes elektronisk av
representantskapets medlemmer.
Forbundsstyrets kommentarer:
Jfr. kommentaren i kapitlet REPRESENTANTSKAPET SOM ORGAN. Dersom landsmøtet tilslutter seg
Forbundsstyrets forslag om årlige landsmøter, og at representantskapet ut fra det bortfaller som
organ, må selvsagt også innholdet i gjeldende vedtekters § 10 (representantskapets dagsorden) utgå.
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Gjeldende vedtekter:
§ 11 REPRESENTANTSKAPETS PLIKTER
Representantskapet skal:
1.
Behandle og fatte vedtak om forbundets regnskap og beretning for det foregående
kalenderår.
2.
Vedta budsjett og arbeidsprogram i henhold til Handlingsprogrammet for kommende
år.
3.
Ha tilsyn med at fattede beslutninger er utført i overensstemmelse med
forutsetningene.
4.
Kontrollere at forbundets midler anvendes i overensstemmelse med gitte
bestemmelser og vedtak.
5.
Velge styre for NJFFs fond.
6.
Innstille til utnevnelse av æresmedlemmer, samt fatte beslutninger om andre
påskjønnelser etter innstilling fra Forbundsstyret.
7.
Etter innstilling fra styret tildele personer som har gjort særlig innsats for forbundet,
forbundets merke i gull.
8.
Fatte beslutninger om andre på dagsorden oppførte saker.
9.
Behandle Forbundsstyrets forslag om strykning eller eksklusjon av tilsluttede
foreninger. Beslutninger etter denne bestemmelse kan påankes til landsmøtet. Anken
har ikke oppsettende virkning. En representant fra vedkommende forening kan møte
på landsmøtet under sakens behandling.
10.
Fastsette årlig kontingent innenfor Landsmøtets vedtatte ramme.
11.
Velge revisor.

Organisasjonsutvalget:
Utvalget foreslår at denne bestemmelsen tas ut av vedtektene, som en konsekvens av
forslaget om årlige landsmøter. Det gjør Representantskapet overflødig.

NJFF Oppland:
Representantskapets rolle i organisasjonen styrkes
NJFF Oppland foreslår at Representantskapets rolle i organisasjonen styrkes.
Vårt forslag er:
Forbundsstyret bes sette i gang en utredning om hvordan Representantskapet kan få en mer aktiv
rolle i tråd med forslaga fra Arbeidsgruppen for vedtekter oppnevnt av Regionutvalget og våre
forslag.
Begrunnelse:
Representantskapet består av alle fylkesledere. Fylkeslagsstyret mener at fjerning av
Representantskapet er feil fordi dette er et viktig demokratisk ledd. Kontakten med lokalforeningene
skjer i hovedsak gjennom fylkessekretær og fylkesleder. Fylkeslederne er dermed den tillitsvalgte på
fylkesnivå som har nær kontakt med grasrota i vår organisasjon. Organisasjonsutvalget foreslår
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videre at ingen fylkesleder skal sitte i Forbundsstyret. Det betyr at den demokratiske linjen gjennom
lokalforening og fylkeslag blir brutt når en kommer til Forbundsstyret. Erfaring viser at kontakten
mellom medlemmer i Forbundsstyret som ikke er fylkesledere, og fylkeslederne/fylkeslaga er liten.
Dette er et demokratisk problem. Forbundsstyret kan komme til å arbeide for saker som ikke har
rotfeste i grasrota i organisasjonen. Landsmøtet som behandlet blysaken viser hvor uheldig det blir
når Forbundsstyret og administrasjon arbeider for et mål som det ikke er flertall for blant
fylkeslaga/grasrota i organisasjonen.
Vi mener at Representantskapet må bestå, og at dets rolle i organisasjonen må styrkes. Slik arbeidet
rundt Representantskapet har vært organisert de senere årene har ikke Representantskapet hatt den
funksjon det er tiltenkt når en ser på vedtektene. Argumentet med at Representantskapet har vært
et sandpåstrøingsorgan skyldes dette, og ikke at Representantskapet er et overflødig organ.
Forslaga om å fjerne fylkesledernes rolle som Representantskap kan vi ikke se er riktig vei mot målet
om å komme nærmere grasrota. Organisasjonsutvalget satte ned 5 arbeidsgrupper som skulle
utrede forskjellige tema. Ei arbeidsgruppe skulle gå gjennom vedtektene. Det er vært å merke seg at
flertallet i denne gruppa (alle unntatt et medlem) anbefaler at forbundet fortsetter med treårige
landsmøteperioder, og en styrking av Representantskapet sin posisjon i organisasjonen.
Arbeidsgruppa kommer med flere konkret forslag på hvordan denne styrkingen av
Representantskapet skal skje.
Arbeidsgruppa skriver: «§ 11. Representantskapets plikter. Arbeidsgruppen foreslår endringer i § 11
punkt 2 og 3, for å synliggjøre og bidra til at Representantskapet skal være et levende fora. I tillegg
foreslår arbeidsgruppen at hvert fylke orienterer Representantskapet kort om aktuelle aktiviteter og
problemstillinger fra sitt fylke»
Representantskapets plikter etter gjeldende vedtekter står med vanlig skrift, arbeidsgruppas forslag
til nytt pkt. 2, pkt. 3, helt nytt pkt. 6, pkt. 9 10, helt nytt pkt. 13 og tillegget til slutt i paragrafen står
med uthevet skrift og i kursiv. Arbeidsgruppa foreslår nytt pkt. 6, derfor blir nummereringa endret
fra pkt. 6. På de punktene som det ikke er endringsforslag er nytt forslag likt med gjeldende
vedtekter.
§ 11 | REPRESENTANTSKAPETS PLIKTER (Dagens regelverk – nye forslag)
Representantskapet skal:
1. Behandle og fatte vedtak om forbundets regnskap og beretning for det foregående kalenderår.
2. Vedta budsjett og arbeidsprogram i henhold til Handlingsprogrammet for kommende år.
2. Behandle og fatte vedtak om forbundets budsjett og arbeidsprogram i henhold til
Handlingsprogrammet for kommende år.
3. Ha tilsyn med at fattede beslutninger er utført i overensstemmelse med forutsetningene.
3. Ha tilsyn med at fattede beslutninger er utført i overensstemmelse med forutsetningene og bidra
til å konkretisere arbeidet innenfor Landsmøtets vedtak. NJFFs administrasjon legger skriftlig frem
fagligpolitisk «regnskap» over hvor langt man har kommet i vedtakene fra Landsmøtet både i
forhold til arbeidsprogram og organisatorisk arbeid.

68

4. Kontrollere at forbundets midler anvendes i overensstemmelse med gitte bestemmelser og
vedtak.
5. Velge styre for NJFFs fond.
6. Oppnevne medlemmer av NJFFs Domsutvalg.
6. 7. Innstille til utnevnelse av æresmedlemmer, samt fatte beslutninger om andre påskjønnelser
etter innstilling fra Forbundsstyret.
7. 8. Etter innstilling fra styret tildele personer som har gjort særlig innsats for forbundet, forbundets
merke i gull.
8. 9. Fatte beslutninger om andre på dagsorden oppførte saker.
9. Behandle Forbundsstyrets forslag om strykning eller eksklusjon av tilsluttede foreninger.
Beslutninger etter denne bestemmelse kan påankes til landsmøtet. Anken har ikke oppsettende
virkning. En representant fra vedkommende forening kan møte på landsmøtet under sakens
behandling.
10. Behandle Forbundsstyrets forslag om strykning eller eksklusjon av tilsluttede foreninger.
Beslutninger etter denne bestemmelse kan påankes til Domsutvalget.
10. 11. Fastsette årlig kontingent innenfor Landsmøtets vedtatte ramme.
11. 12. Velge revisor.
13. Eventuelt innkalle til ekstraordinært årsmøte i fylkeslag ved behov.
Hvert fylke orienterer Representantskapet kort om aktuelle aktiviteter og problemstillinger fra sitt
fylke.
Vi foreslår og at Representantskapet har minst to årlige fysiske møter. På de to årlige fysiske møtene
skal en hel dag være avsatt til arbeid i Representantskapet, ikke to timer som i dag. I tillegg skal
Representantskapet ha 4 møter i året på Teams. Til disse møtene inviteres fylkesledere og
fylkessekretærer til å komme med innspill til saker til RS-møter i god tid før møtene. Likens må det
være god plass under eventuelt til å diskutere aktuelle saker. Dette vil være med å gjøre RS til et
aktiv og levende fora.

NJFF Nord -Trøndelag
Se fylkeslagets forslag som er satt inn i kapitlet REPRESENTANTSKAP SOM ORGAN tidligere i
dette saksdokumentet. Det forslaget berører også kapitlet her.
Tilbake til sak 6.1.7

Borre JFL:
Forslag 11:
§ 11 Representantskapets plikter
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Representantskapet skal:
1. Behandle og fatte vedtak om forbundets regnskap og beretning for det foregående kalenderår.
2. Behandle og fatte vedtak om forbundets budsjett og arbeidsprogram i henhold til
Handlingsprogrammet for kommende år.
3. Ha tilsyn med at fattede beslutninger er utført i overensstemmelse med forutsetningene og bidra
til å konkretisere arbeidet innenfor Landsmøtets vedtak. NJFFs administrasjon legger skriftlig frem
fagligpolitisk «regnskap» over hvor langt man har kommet i vedtakene fra Landsmøtet både i forhold
til arbeidsprogram og organisatorisk arbeid.
4. Kontrollere at forbundets midler anvendes i overensstemmelse med gitte bestemmelser og
vedtak.
5. Velge styre for NJFFs fond.
6. Oppnevne medlemmer av NJFFs Domsutvalg.
7. Innstille til utnevnelse av æresmedlemmer, samt fatte beslutninger om andre påskjønnelser etter
innstilling fra Forbundsstyret.
8. Etter innstilling fra styret tildele personer som har gjort særlig innsats for forbundet, forbundets
merke i gull.
9. Fatte beslutninger om andre på dagsorden oppførte saker.
10. Behandle Forbundsstyrets forslag om strykning eller eksklusjon av tilsluttede foreninger.
Beslutninger etter denne bestemmelse kan påankes til Domsutvalget.
11. Fastsette årlig kontingent innenfor Landsmøtets vedtatte ramme.
12. Velge revisor.
13. Eventuelt innkalle til ekstraordinært årsmøte i fylkeslag ved behov. Hvert fylke orienterer
Representantskapet kort om aktuelle aktiviteter og problemstillinger fra sitt fylke.
Forbundsstyrets kommentarer:
Jfr. kommentarene til §§ 9 og 10 i de gjeldende vedtektene! Også innholdet i gjeldende § 11 kan tas
ut som følge av forslagene om årlige landsmøter og bortfallet av representantskapet som organ.
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B – 11 FORBUNDSSTYRE

Gjeldende vedtekter:
§ 12 FORBUNDSSTYRET
Forbundsstyret består av leder, 1. og 2. nestleder og 6 landsmøtevalgte styremedlemmer. I
tillegg kommer ansattes representant som møter i styret med fulle rettigheter. Sistnevnte
har personlig varamedlem. Forbundsstyret avgjør hvem fra administrasjonen som skal tiltre
styremøtet. Forbundsstyrets leder og nestledere, generalsekretær og dennes stedfortreder
kan ikke være medlem i tilsluttede forenings- eller fylkeslagsstyrer. Forbundsstyret ledes av
lederen eller i dennes fravær 1. evt. 2. nestleder. Har både leder og nestledere forfall, velger
møtet selv en leder blant styremedlemmene.

Organisasjonsutvalget:
§ 9 Forbundsstyret
Forbundsstyret består av leder, 1. og 2. nestleder, seks styremedlemmer og tre varamedlemmer. I
tillegg kommer ansattes valgte representant som møter i styret med fulle rettigheter. Sistnevnte har
personlig varamedlem. Generalsekretæren tiltrer med tale- og forslagsrett. Forbundsstyrets
medlemmer kan ikke være leder eller nestleder i fylkeslag.

NJFF Østfold:
Landsmøteforslag: Forbud mot samtidige verv i Forbundsstyret og fylkeslagsstyret

Forslag: Det skal ikke være tillatt å være valgt fylkesleder eller fylkesnestleder, og samtidig medlem
eller varamedlem i Forbundsstyret.
Begrunnelsen er at dette er to roller som aldri fullt ut kan la seg kombinere på en tilfredsstillende
måte.
Nestleder eller leder i fylkeslaget innebærer at man skal sette fylkeslagets interesser først. Denne
prioriteringen kan raskt bli utfordret dersom man samtidig sitter i Forbundsstyret. Dette er ikke
heldig, verken for fylkeslaget eller Forbundsstyret (avhengig av saken).
Årsmøtevedtak NJFF Østfold 17-3-21:
Forslaget støttes, og saken sendes til landsmøtet fra NJFF Østfold.

Tilbake til sak 6.1.6

71

Borre JFL:
Forslag 12:
§ 12 Forbundsstyret
Forbundsstyret består av leder, 1. og 2. nestleder og 6 landsmøtevalgte styremedlemmer. I tillegg
kommer ansattes valgte representant som møter i styret med fulle rettigheter. Sistnevnte har
personlig varamedlem. Generalsekretæren tiltrer med tale- og forslagsrett. Forbundsstyret avgjør
hvem andre fra administrasjonen som skal tiltre styremøtet, men saksansvarlig for saker som skal
diskuteres bør møte til sin sak. Forbundsstyrets medlemmer, generalsekretær og dennes
stedfortreder kan ikke være leder eller nestleder i tilsluttede fylkeslagsstyrer, eller personlig vara til
Representantskapet. Forbundsstyret ledes av lederen eller i dennes fravær 1. evt. 2. nestleder. Har
både leder og nestledere forfall, utsettes møtet. Samtlige valgte som innkalles, gis dekning for reise,
og diett etter statens satser. De valgte som er ordinært ansatte gis tapt arbeidsfortjeneste,
selvstendig næringsdrivende får dekning etter egne satser, vedtatt av Representantskapet. Samtlige
mottar i tillegg kompensasjon for møteforberedelser. Representantskapet vedtar fast beløp.

Tilbake til sak 6.1.6
Forbundsstyrets kommentarer:
Alle forslagene innebærer begrensninger på samtidige tillitsverv i de ulike
organisasjonsnivåene, men det er noen forskjeller i hvordan disse restriksjonene skal være.
Forbundsstyret er enig i at det bør være noen begrensninger, det er det da også i dag. Leder
og nestledere i Forbundsstyret kan ikke sitte i fylkeslags- eller foreningsstyrer.
Forbundsstyret anbefaler at landsmøtet tiltrer forslaget fra NJFF Østfold, som innebærer at
det ikke skal være tillatt å ha verv i forbundsstyret samtidig med å være leder eller nestleder
i fylkeslag. Dette er nesten likt med forslaget fra organisasjonsutvalget. Det er
varamedlemmene i forbundsstyret som utgjør en forskjell i de to forslagene.
Mht. til Borre JFLs forslag om godtgjørelser og utgiftsdekning, så anbefaler Forbundsstyret at
dagens praksis videreføres ved at alle personer i styret for dekt tapt arbeidsfortjeneste, i
tillegg til refusjon av utgifter i vervet.
Forbundsstyret foreslår følgende innhold i reviderte vedtekter:
§ 9 Forbundsstyret
Forbundsstyret består av leder, 1. og 2. nestleder, seks styremedlemmer og tre varamedlemmer. I
tillegg kommer ansattes valgte representant som møter i styret med fulle rettigheter. Sistnevnte har
personlig varamedlem. Generalsekretæren tiltrer med tale- og forslagsrett. Forbundsstyrets
medlemmer og varamedlemmer kan ikke være leder eller nestleder i fylkeslag.

Tilbake til sak 6.1.6
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B – 12 FORBUNDSSTYRETS ARBEID

Gjeldende vedtekter
§ 13 FORBUNDSSTYRETS FORRETNINGSORDEN
Forbundsstyret holder møte så ofte den foreliggende saksmengde krever det, eller når
lederen eller minst 4 styremedlemmer forlanger det. Forbundsstyret er beslutningsdyktig
når minst 5 medlemmer (varamedlemmer) er til stede. Beslutninger fattes med alminnelig
flertall. Ved stemmelikhet ansees forslaget forkastet. Forbundet forpliktes av leder eller i
dennes fravær nestledere sammen med generalsekretær eller dennes stedfortreder. Over
Forbundsstyrets forhandlinger føres protokoll som også sendes Representantskapets
medlemmer.

Organisasjonsutvalget:
§ 10 Forbundsstyrets forretningsorden
Forbundsstyret skal møtes jevnlig gjennom året. Ekstra styremøte skal holdes når lederen eller minst
fire medlemmer av styret forlanger det.
Forbundsstyret er beslutningsdyktig når minst fem medlemmer, inkludert varamedlemmer, er til
stede. Beslutninger fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget forkastet.
Forbundet forpliktes av leder, eller i dennes fravær en av nestlederne, sammen med
Generalsekretær, eller dennes stedfortreder.
Forbundsstyrets plikter er beskrevet i instruksen.

Organisasjonsutvalgets forslag til retningslinjer med utgangspunkt i
sitt forslag til § 10 i vedtektene:
§ 10 Forbundsstyrets forretningsorden
Dagsorden, sakspapirer og administrasjonens forslag til innstillinger sendes ut til representanter og
vararepresentanter senest fem virkedager før møtet.
Over Forbundsstyrets forhandlinger føres protokoll som også gjøres tilgjengelig for NJFFs øvrige
organer.
Forbundsstyrets plikter er:
• Representere forbundet, utøve den administrative myndighet, håndheve vedtektene og
ivareta forbundets anliggender utad overfor de tilsluttede foreninger og fylkeslag. Disse skal
holdes underrettet om viktige avgjørelser i Forbundsstyret.
•

Medvirke til opprettelse av nye foreninger og bistå disse med råd og opplysninger.
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•

Behandle og fatte vedtak i saker av interesse for forbundet, eventuelt etter høring i
organisasjonen. Saker av vesentlig prinsipiell betydning skal forelegges Landsmøtet hvis
mulig.

•

Beramme ordinære og eventuelle ekstraordinære landsmøter.

•

Avgi til Landsmøtet årlige reviderte regnskap med revisors beretning, styrets beretning med
oppfølging av Landsmøtets vedtatte saker og forbundets virksomhet i kalenderåret.

•

Legge frem for Landsmøtet forslag til budsjett.

•

Utnevne æresmedlemmer og tildeling av forbundets gullmerke, samt beslutte tildeling av
NJFFs innsatsmedalje.

•

Ansette forbundets Generalsekretær.

•

Behandle og framlegge for Landsmøtet forslag til strategiske langtidsplaner når disse skal
rulleres.

•

Oppnevne medlemmer til Forbundsstyrets utvalg. Så langt det er mulig oppnevnes
styremedlemmer som utvalgenes ledere. Forbundets utvalg er, med unntak av
Domsutvalget som er et uavhengig utvalg, underlagt Forbundsstyret og fungerer som faglige
og rådgivende organer for dette. Forbundsstyret utarbeider retningslinjer for utvalgene.

•

Oppnevne underutvalg etter behov.

•

Velge styre til NJFF Fond

•

Oppnevne fullmaktskomité på tre medlemmer til landsmøtet blant de valgte
landsmøtedelegater.

•

Fastsette medlemskontingenter for kommende år innenfor rammene vedtatt av Landsmøtet.

Borre JFL:
Forslag 13:
§ 13 Forbundsstyrets forretningsorden
Forbundsstyret har faste møter en gang i måneden, med unntak av i juni og juli, eller når lederen
eller minst 4 styremedlemmer forlanger det. Dagsorden, sakspapirer og administrasjonens forslag til
innstillinger sendes ut til representanter og vararepresentanter senest 10 virkedager før møtet.
Forbundsstyret er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer (varamedlemmer) er til stede.
Beslutninger fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet ansees forslaget forkastet. Forbundet
forpliktes av leder eller i dennes fravær nestledere sammen med generalsekretær eller dennes
stedfortreder. Over Forbundsstyrets forhandlinger føres protokoll som også sendes
Representantskapets medlemmer.
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Gjeldende vedtekter:
§ 14 FORBUNDSSTYRETS PLIKTER
Forbundsstyret skal:
1.
Representere forbundet, utøve den administrative myndighet, håndheve vedtektene
og ivareta forbundets anliggender utad overfor de tilsluttede foreninger og fylkeslag.
Disse skal holdes underrettet om viktige avgjørelser i styret og Representantskapet.
2.
Medvirke til opprettelse av nye foreninger og bistå disse med råd og opplysninger,
herunder utarbeide mønstervedtekter for foreninger og fylkeslag.
3.
Behandle og fatte vedtak i saker av interesse for forbundet, eventuelt etter høring i
organisasjonen. Saker av vesentlig prinsipiell betydning bør forelegges
Representantskapet eller Landsmøtet hvis mulig.
5.
Beramme ordinære og eventuelle ekstraordinære representantskaps-/landsmøter.
6.
Avgi til Representantskapet årlige reviderte regnskap med revisors beretning, samt
beretning om forbundets virksomhet i kalenderåret.
7.
Legge frem for Representantskapet forslag til budsjett og arbeidsprogram for
kommende år.
8.
Sette fram overfor Representantskapet forslag om utnevnelse av æresmedlemmer og
tildeling av forbundets gullmerke, samt beslutte tildeling av NJFFs innsatsmedalje.
9.
Ansette forbundets generalsekretær og redaktør i forbundets tidsskrift.
10.
Behandle og framlegge for Landsmøtet forslag til handlingsprogram for neste 6 års
periode.
11.
Oppnevne medlemmer av forbundsstyrets utvalg. Så langt det er mulig oppnevnes
styremedlemmer som utvalgenes ledere.
12.
Oppnevne underutvalg etter behov.
13.
Oppnevne fullmaktskomité på tre medlemmer til landsmøtet blant de valgte
landsmøtedelegater.
14.
Forelegge for Representantskapet forslag til strykning eller eksklusjon av tilsluttede
foreninger.
15.
Påse at tidsskriftet redigeres i overensstemmelse med forbundets formål.

NJFF Nord -Trøndelag
Se fylkeslagets forslag som er satt inn i kapitlet REPRESENTANTSKAP SOM ORGAN tidligere i
dette saksdokumentet. Det forslaget berører litt også kapitlet her.

Borre JFL:
Forslag 14:
§ 14 Forbundsstyrets plikter
Forbundsstyret skal:
1. Representere forbundet, utøve den administrative myndighet, håndheve vedtektene
og ivareta forbundets anliggender utad overfor de tilsluttede foreninger og fylkeslag.
Disse skal holdes underrettet om viktige avgjørelser i forbundsstyret og Representantskapet.
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2. Medvirke til opprettelse av nye foreninger og bistå disse med råd og opplysninger.
3. Behandle og fatte vedtak i saker av interesse for forbundet, eventuelt etter høring i
organisasjonen. Saker av vesentlig prinsipiell betydning skal forelegges
Representantskapet eller Landsmøtet hvis mulig.
5. Beramme ordinære og eventuelle ekstraordinære representantskaps-/landsmøter.
6. Avgi til Representantskapet årlige reviderte regnskap med revisors beretning, styrets
beretning med oppfølging av Landsmøtets vedtatte saker og forbundets virksomhet i
kalenderåret.
7. Legge frem for Representantskapet forslag til budsjett og arbeidsprogram for kommende år.
8. Sette fram overfor Representantskapet forslag om utnevnelse av æresmedlemmer og tildeling av
forbundets gullmerke, samt beslutte tildeling av NJFFs innsatsmedalje.
9. Ansette forbundets generalsekretær og redaktør i forbundets tidsskrift.
10. Behandle og framlegge for Landsmøtet forslag til handlingsprogram for neste 3 års periode.
11. Oppnevne medlemmer til forbundsstyrets utvalg. Så langt det er mulig oppnevnes
styremedlemmer som utvalgenes ledere. Forbundets utvalg er, med unntak av Domsutvalget som er
et uavhengig utvalg, underlagt Forbundsstyret og fungerer som faglige og rådgivende organer for
dette. Forbundsstyret utarbeider retningslinjer for utvalgene.
12. Oppnevne underutvalg etter behov.
13. Oppnevne fullmaktskomité på tre medlemmer til landsmøtet blant de valgte landsmøtedelegater.
14. Forelegge for Representantskapet forslag til strykning eller eksklusjon av tilsluttede foreninger.
16. Påse at tidsskriftet redigeres i overensstemmelse med forbundets formål.
§ 15 Forbundets regnskapsår
Forbundets regnskapsår følger kalenderåret.
§ 16 Utgifter vedrørende ledelsen
Leder kan frikjøpes fra sitt ordinære arbeid i perioden med inntil 100% stilling. Nestlederne
kan frikjøpes fra sitt ordinære arbeid i perioden. Samlet frikjøp av nestlederne kan ikke overstige 100
prosent stilling. Andre tillitsvalgte i Forbundsstyret kan frikjøpes for spesielle engasjement.
Representantskapet fastsetter lønnsplassering etter forslag fra Forbundsstyret.

Forbundsstyrets kommentarer:
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Forbundsstyret foreslår at de to gjeldende paragrafene § 13 om FORBUNDSSTYRETS
FORRETNINGSORDEN og § 14 OM FORBUNDSSTYRETS PLIKTER sees i sammenheng og
samles i en ny paragraf.
Forbundsstyret anbefaler at landsmøtet slutter seg til forslaget fra organisasjonsutvalget, slik
det har foreslått i sitt vedtektsforslag og de medfølgende retningslinjer, men med noen
justeringer. Forskjellen fra organisasjonsutvalgets forslag er punktene om å vedta prinsipper
for saksbehandling, dvs. detaljregler for enkelte arbeidsområder, og å foreta fordeling av
medlemskontingenten til foreninger og fylkeslag. Samt at styret skal innstille på utnevnelse
av æresmedlemmer til LM og ikke selv utnevne disse.
Organisasjonsutvalget foreslår å ta bort oppgaven som i dag er tillagt Forbundsstyret med å
ansette redaktør for tidsskriftet Jakt & Fiske. Forslaget innebærer at denne oppgaven i
praksis overføres til generalsekretæren. Forbundsstyret tiltrer dette synspunktet, og
viderefører denne endringen i sitt forslag til endret vedtektsinnhold.
Forbundsstyret foreslår følgende paragraftekst:
§ 10 Forbundsstyrets forretningsorden og plikter
Dagsorden, sakspapirer og administrasjonens forslag til innstillinger sendes ut til representanter og
vararepresentanter senest fem virkedager før møtet.
Over Forbundsstyrets forhandlinger føres protokoll som også gjøres tilgjengelig for NJFFs øvrige
organer.
Forbundsstyrets plikter er:
• Representere forbundet, utøve den administrative myndighet, håndheve vedtektene og
ivareta forbundets anliggender utad overfor de tilsluttede foreninger og fylkeslag. Disse skal
holdes underrettet om viktige avgjørelser i Forbundsstyret.
•

Medvirke til opprettelse av nye foreninger og bistå disse med råd og opplysninger.

•

Behandle og fatte vedtak i saker av interesse for forbundet, eventuelt etter høring i
organisasjonen. Saker av vesentlig prinsipiell betydning skal forelegges Landsmøtet hvis
mulig.

•

Beramme ordinære og eventuelle ekstraordinære landsmøter.

•

Avgi til Landsmøtet årlige reviderte regnskap med revisors beretning, styrets beretning med
oppfølging av Landsmøtets vedtatte saker og forbundets virksomhet i kalenderåret.

•

Legge frem for Landsmøtet forslag til budsjett.

•

Innstille overfor Landsmøtet på utnevnelse av æresmedlemmer og beslutte tildeling av
forbundets gullmerke og NJFFs innsatsmedalje.
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•

Ansette forbundets Generalsekretær.

•

Behandle og framlegge for Landsmøtet forslag til strategiske langtidsplaner.

•

Oppnevne medlemmer til Forbundsstyrets utvalg. Så langt det er mulig oppnevnes
styremedlemmer som utvalgenes ledere. Forbundets utvalg er underlagt Forbundsstyret og
fungerer som faglige og rådgivende organer for dette. Forbundsstyret utarbeider
retningslinjer for utvalgene.

•

Oppnevne utvalg etter behov.

•

Vedta prinsipper for saksbehandling.

•

Fordele medlemskontingent.

•

Fastsette medlemskontingenter for kommende år innenfor rammene vedtatt av Landsmøtet.

•

Velge styre til NJFFs Fond.

•

Oppnevne fullmaktskomité på tre medlemmer til Landsmøtet blant de valgte
landsmøtedelegater.
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B – 13 UTVALG

Gjeldende vedtekter:
§ 15 FORBUNDETS UTVALG
Forbundets utvalg er underlagt Forbundsstyret og fungerer som faglige og rådgivende
organer for dette. Forbundsstyret utarbeider retningslinjer for utvalgene.

Organisasjonsutvalget:
Utvalget foreslo at denne bestemmelsen skulle flyttes til retningslinjer tilknyttet vedtektene.
Dvs. at innholdet skulle videreføres som en regel.
Forbundsstyrets kommentar.
Opprettelse av utvalg og oppnevning av utvalgsmedlemmer er i Forbundsstyrets
vedtektsforslag tatt inn som styrets plikter. Jfr. § 10. Forbundsstyret mener derfor at
innholdet i eksisterende vedtekters § 15 kan utgå.
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B – 14 REGNSKAPSÅR

Gjeldende vedtekter:
§ 16 FORBUNDETS REGNSKAPSÅR
Forbundets regnskapsår følger kalenderåret.

Organisasjonsutvalget:
§ 11 Forbundets regnskapsår
Forbundets regnskapsår følger kalenderåret.

Forbundsstyrets kommentar:
Organisasjonsutvalget foreslo en uendret videreføring av denne bestemmelsen, noe
Forbundsstyret anbefaler landsmøtet å tiltre. Styret mener det er store fordeler for en
organisasjon å følge kalenderåret i stedet for at regnskapsåret skal være fordelt over to
kalenderår. Dermed videreføres gjeldende regel, men som § 12 i de reviderte vedtektene.
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B – 15 GODTGJØRELSE TIL TILLITSVALGTE

Gjeldende vedtekter:
§ 17 UTGIFTER VEDRØRENDE LEDELSEN
Representantskapet kan etter begrunnet forslag fra Forbundsstyret vedta frikjøp av leder.
Andre tillitsvalgte i Forbundsstyret kan frikjøpes for spesielle engasjement.
Representantskapet fastsetter lønnsplassering etter forslag fra Forbundsstyret.

Organisasjonsutvalget
§ 9 i utvalgets forslag til retningslinjer tilknyttet vedtektene
Forbundsstyret avgjør hvem andre fra administrasjonen enn Generalsekretæren som skal
tiltre styremøtet, men saksansvarlig for saker som skal diskuteres bør møte til sin sak.
Forbundsstyret ledes av lederen i dennes fravær 1. eller 2. nestleder. Har både leder og
nestledere forfall, utsettes møtet. Samtlige valgte som innkalles gis dekning for reise og diett
etter statens satser. De valgte som er ordinært ansatte gis tapt arbeidsfortjeneste,
selvstendig næringsdrivende får dekning etter egne satser. Samtlige mottar i tillegg
kompensasjon for møteforberedelser.

Borre JFL:
Forslag 12:
§ 12 Forbundsstyret
Forbundsstyret består av leder, 1. og 2. nestleder og 6 landsmøtevalgte styremedlemmer. I tillegg
kommer ansattes valgte representant som møter i styret med fulle rettigheter. Sistnevnte har
personlig varamedlem. Generalsekretæren tiltrer med tale- og forslagsrett. Forbundsstyret avgjør
hvem andre fra administrasjonen som skal tiltre styremøtet, men saksansvarlig for saker som skal
diskuteres bør møte til sin sak. Forbundsstyrets medlemmer, generalsekretær og dennes
stedfortreder kan ikke være leder eller nestleder i tilsluttede fylkeslagsstyrer, eller personlig vara til
Representantskapet. Forbundsstyret ledes av lederen eller i dennes fravær 1. evt. 2. nestleder. Har
både leder og nestledere forfall, utsettes møtet. Samtlige valgte som innkalles, gis dekning for reise,
og diett etter statens satser. De valgte som er ordinært ansatte gis tapt arbeidsfortjeneste,
selvstendig næringsdrivende får dekning etter egne satser, vedtatt av Representantskapet. Samtlige
mottar i tillegg kompensasjon for møteforberedelser. Representantskapet vedtar fast beløp.

Forbundsstyrets kommentar:
Borre JFLs tidligere presenterte forslag angående Forbundsstyret, har også et innhold om
godtgjørelse og utgiftsdekning (siste delen).
Forbundsstyret mener den gjeldende ordningen er beste løsningen på dette. Dvs. at alle
personer i styret får dekt sine utgifter og eventuelt tapt arbeidsfortjeneste. I tillegg kan
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frikjøp benyttes i spesielle tilfeller, slik gjeldende vedtektsbestemmelse sier. Forbundsstyret
foreslår for landsmøtet at gjeldende bestemmelse videreføres.
Forbundsstyret mener at det i vedtektene er tilstrekkelig at temaet er dekt i sitt
vedtektsforslag § 8, hvor en av Landsmøtets oppgaver er:
•

Fastsette godtgjørelse for Forbundsstyret.

Da blir det opp til Landsmøtet å beslutte hvor detaljert dette skal beskrives.
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B – 16 KONTINGENTEN
Gjeldende tekst i § 18:
Medlemmene betaler til forbundet den årlige kontingent på grunnlag av regelen i § 5.
Fylkeslagets årsmøte kan i tillegg fastsette en egen kontingent til fylkeslaget som innkreves
sammen med forbundskontingenten. De av forbundet utnevnte æresmedlemmer betaler
ikke kontingent. Kontingenten innbetales forskuddsvis. Av den innbetalte
medlemskontingent refunderes til fylkeslagene en av landsmøtet nærmere fastsatt andel.

Organisasjonsutvalget:
§ 12 Kontingenten
Landsmøtet fastsetter kontingentrammen for de ulike medlemskategorier i § 4. De av forbundets
utnevnte æresmedlemmer betaler ikke kontingent. Kontingenten innbetales forskuddsvis. Av den
innbetalte medlemskontingent refunderes til fylkeslagene, lokalforeninger og lag den av
Forbundsstyret fastsatte andel.

NJFF Oppland:
Innføring av like kontingentsatser
NJFF Oppland foreslår at Landsmøtet vedtar at det skal være like kontingentsatser over hele landet,
men ønsker å sette et øvre tak for hvor høyt den felles kontingenten kan fastsettes. Vårt forslag er:
«Landsmøtet innfører like kontingentsatser for hele Landet. Kontingentsatsene må ikke overstige
kr 700 i 2022 for hovedmedlemskap. Kontingenten for begge kategorier B/U medlemskap skal
ligge nær laveste nivå i 2021. Representantskapet fastsetter kontingentsatsen det enkelte år.».
Begrunnelse:
Høyere kontingent vil føre til for stor reduksjon i medlemsmassen til de foreningene som ligger lavest
i pris i dag. Satsene for barn-/ungdom bør ligge ned mot de laveste satsene som er brukt i dag. Det
er viktig for at vi kan øke medlemsmassen av barn/ungdom at medlemskontingenten er lave for
denne gruppen. Fordelen med like kontingentsatser er at det vil forenkle medlemsadministrasjon
vesentlig med kontingentinnkreving og utbetaling til lokalforeninger og fylkeslag. Kostnaden ved
medlemskap vil og være lett å kommunisere ut.

Tilbake til sak 6.1.1

Borre JFL:
Forslag 21:
§ 21 Kontingenten
Landsmøtet fastsetter den sentrale kontingentrammen for de ulike medlemskategorier i § 4. De av
forbundet utnevnte æresmedlemmer betaler ikke kontingent. Kontingenten innbetales forskuddsvis
og innkreves av NJFF.
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Av den innbetalte medlemskontingent refunderes til fylkeslagene, lokalforeninger og lag den
summen disse har vedtatt. Medlemskap som tegnes i perioden 1.juli – 30.september, faktureres med
halv kontingent. Medlemskap som tegnes i perioden 1.oktober – 31.desember, faktureres for neste
kalenderår, men medlemskap er gyldig fra betalt faktura.

Tilbake til sak 6.1.1

Forbundsstyrets kommentar:
Organisasjonsutvalget foreslår enhetlige kontingentsatser. Det gjør også NJFF Oppland, men
de har også lagt inn et øvre tak på kontingentbeløpet for hovedmedlemskapet. Forslaget fra
Borre JFL er en fortsettelse av dagens ordning, samt gjeninnføring av halvtårsmedlemskapet.
Enhetlige kontingentsatser vil si at alle medlemmer innenfor en medlemskategori får lik
kontingent uansett hvilken forening de er medlem i.
Forbundsstyret foreslår at Landsmøtet tiltrer forslaget fra organisasjonsutvalget, men med
en presisering av hvem som beslutter de eksakte kontingentsatsene.
Forbundsstyrets forslag til ny paragraf:
§ 13 Kontingenten
Landsmøtet fastsetter kontingentrammen for de ulike medlemskategorier i § 4. Forbundsstyret
vedtar kontingentsatsene for hver år. De av forbundet utnevnte æresmedlemmer betaler ikke
kontingent. Kontingenten innbetales forskuddsvis. Av den innbetalte medlemskontingenten
refunderes til fylkeslag, lokalforeninger og lag den av Forbundsstyret fastsatte andel.

Tilbake til sak 6.1.1
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B – 17 OPPLØSNING AV ORGANISASJONEN
§ 19 FORBUNDETS OPPLØSNING
I tilfelle Representantskapet fremlegger nærmere motivert forslag om forbundets
oppløsning, skal saken behandles som bestemt for vedtektsendringer. For vedtagelse krever
2/3 flertall i to på hverandre følgende landsmøter. I tilfelle av oppløsning tilfaller forbundets
midler og eiendeler Det Kongelige Selskap for Norges Vel til forvaltning til fremme av Norges
Jeger- og Fiskerforbunds formål, slik som uttrykt i nåværende vedtekters § 1.

Organisasjonsutvalget:
§ 13 Forbundets oppløsning
I tilfelle det fremlegges forslag om forbundets oppløsning fra ett av NJFFs organer, skal forslaget
fremmes Landsmøtet for behandling og vedtak. For vedtagelse kreves 2/3 flertall i to på hverandre
følgende landsmøter. I tilfelle av oppløsning tilfaller forbundets midler og eiendeler Det Kongelige
Selskap for Norges Vel til forvaltning til fremme av Norges Jeger- og Fiskerforbunds formål, slik som
uttrykt i vedtektenes § 2.

Borre JFL:
Forslag 22:
§ 22 Forbundets oppløsning
I tilfelle Representantskapet fremlegger nærmere motivert forslag om forbundets oppløsning, skal
saken behandles som bestemt for vedtektsendringer. For vedtagelse krever 2/3 flertall i to på
hverandre følgende landsmøter. I tilfelle av oppløsning tilfaller forbundets midler og eiendeler Det
Kongelige Selskap for Norges Vel til forvaltning til fremme av Norges Jeger- og Fiskerforbunds formål,
slik som uttrykt i nåværende vedtekters § 2.
Forbundsstyrets kommentarer:
Forslaget fra Borre JFL er i realiteten en fortsettelse av eksisterende vedtektsregel. Forslaget fra
organisasjonsutvalget er også det, bare med en luten justering. Forbundsstyret foreslår at
landsmøtet tiltrer forslaget fra organisasjonsutvalget.
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B – 18 ANDRE VEDTEKTSFORSLAG VEDRØRENDE NJFF SENTRALT:

Borre JFL:
Forslag 17:
§17 NJFFs Domsutvalg
NJFF Domsutvalg er foreningens høyeste dømmende myndighet i saker som gjelder
- Etterlevelse av Forbundets vedtekter i hele organisasjonen
- Lovlighetskontroll av vedtak (og vedtekter) fattet av NJFFs øvrige organer, medlemsforeninger og
fylkesforeninger i forhold til forbundets vedtekter, vedtekter for fylkesforeninger og foreningenes
normalvedtekter
- Suspensjon eller eksklusjon av foreninger og enkeltmedlemmer inkludert varighet av reaksjonen
- Avgjøre tvister mellom foreninger
Domsutvalget kan etter forespørsel fra Forbundsstyret bistå i forhandlinger for å forebygge konflikter
innenfor organisasjonen, avgjøre saker der andre organer/medlemmer er enige om å be om det og
saken angår forbundet eller forbundets medlemmer eller organer.
Domsutvalget har en viktig rolle i å utvikle en likeartet praktisering av NJFFs regler i hele landet for å
sikre en mest mulig lik, rettferdig og forutsigbar håndtering av regler og reaksjoner. Administrasjonen
i NJFF skal bistå til dette gjennom å arkivere alle avgjørelser på en slik måte at det gir mulighet for å
opparbeide en tydelig praktisering av reglene slik at det ivaretar både god arkivskikk og
personvernet. Beslutninger skal i størst mulig grad være tilgjengelige for medlemmene, men på en
slik måte at saker som gjelder enkeltmedlemmer ikke må offentliggjøres på en slik måte at personen
enkelt kan identifiseres. I saker som gjelder straffbare forhold skal Domsutvalget normalt henvise
saken til behandling hos politiet og avvente resultatet av behandlingen før sak tas til behandling.
Dersom saken ikke blir behandlet hos politiet og/eller henlagt uten etterforskning kan saken tas til
behandling i domsutvalget dersom anklagende part kan sannsynliggjøre at ulovligheter har funnet
sted – men Domsutvalget er ikke et etterforskende organ så bevis må fremlegges av partene.

Borre JFL:
Forslag 18:
§18 Domsutvalgets sammensetning og utnevnelse
Domsutvalget består av 5 medlemmer, og bør ha en representant fra hver landsdel for å sikre lik
tilgang for medlemmer og foreninger i hele landet. Domsutvalgsmedlem benevnes heretter som
«Dommer».
Medlemmene utnevnes av Representantskapet for en periode på 5 år og kan kun sies opp i
funksjonstiden dersom leder i Domsutvalget ber Representantskapet om det. Medlemmer i
domsutvalget må være medlem av NJFF og bør ha god organisatorisk og juridisk kompetanse (juridisk
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embedseksamen er ikke et krav). For å sikre medlemmenes uavhengighet kan de kan ikke være
ansatt i NJFF eller være fylkesledere eller medlemmer i representantskap eller forbundsstyre.
Dersom et medlem fratrer etter egent ønske i perioden skal Representantskapet oppnevne et nytt
medlem.
Domsutvalget skal ha en leder utnevnt av Representantskapet som står for organiseringen av
utvalgets arbeid, har kontakten med forbundets administrasjon og øvrige organer og treffer
beslutninger om utvalgets arbeidsform i de enkelte saker.
Utvalgsarbeidet er – i likhet med øvrige verv i NJFF – ulønnet og det forutsettes at oppgavene kan
utføres på fritida, men NJFF dekker kostnader ved arbeidet (inkludert reisekostnader og andre
nødvendige kostnader).

Borre JFL:
Forslag 19:
§19 Domsutvalgets organisering
Enkle saker angående suspensjon og eksklusjon av enkeltmedlemmer ledes av en dommer. Dette
gjelder for eksempel saker der det foreligger rettskraftig dom, tilståelse eller partene i hovedsak er
enige om de faktiske forhold bak saken. Domsutvalgets leder kan etter en konkret vurdering
bestemmer at den bør behandles av tre dommere eller samtlige dommere dersom den er spesielt
vanskelig eller prinsipielt viktig.
Følgende saker håndteres normalt av 3 dommere hvorav en oppnevnes som saksansvarlig i hver
enkelt sak. Dette omfatter tvister om
- Lokalforeningenes vedtekter
- Eksklusjoner
- Gyldighetskontroll for vedtak i lokalforeninger/fylkesforeninger
Følgende saker håndteres av domsutvalget i fellesskap (alle dommere), herunder
- Lovlighetskontroll av vedtak truffet av forbundets sentrale organer
- Øvrige saker som involverer forbundets sentrale organer
Normalt skal sakene behandles av dommeren som tilhører regionen saken har tilhørighet til.
En dommer skal imidlertid erklære seg inhabil og overlate saken til en annen dommer dersom
upartiskheten med rimelig grunn kan trekkes i tvil, og alltid dersom:
- Dommeren er part i saken eller beslektet med eller nært knyttet til part i saken
- Dommeren har økonomiske, næringsmessige eller politiske interesser i saken
- Det foreligger andre forhold som skaper berettiget tvil om dommerens upartiskhet eller
uavhengighet.
Domsutvalgets leder avgjør i tvilstilfeller.
Administrasjonen i NJFF fungerer som sekretariat for Domsutvalget, og har ansvar for:
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- Å motta saker til behandling og varsle leder i Domsutvalget om mottatte saker
- Arkivering av saker og overholdelse av datadirektivets regler om personvern
- Formidling av resultater av avgjørelser til medlemmene på en måte som gir grunnlag for læring og
god formidling av NJFFs vedtekter og håndtering av tvister.

Borre JFL:
Forslag 20:
§20 Saksbehandlingen
§20 – 1 Opprettelse av sak
Saker meldes inn til Domsutvalget ved at et medlem, et lokallag eller et av NJFFs organer skriftlig
eller elektronisk sender inn en oppfordring om å starte en sak med en beskrivelse av bakgrunnen for
å starte sak.
Normalt skal alle innkomne saker behandles, med mindre de:
- er behandlet tidligere i domsutvalget.
- ikke hører inn under utvalgets mandat.
- åpenbart er ubegrunnet eller ikke kan føre fram.
- er til behandling i de ordinære domstoler eller hos politiet – eller henvises hit.
Domsutvalgets leder mottar sakene og innstiller på behandling og hvem som skal være saksansvarlig.
Normalt skal velges som dommer den som er nærmest partene geografisk. Saksansvarlig dommer
(normalt det regionale utvalgsmedlemmet) skal etter drøfting med partene fastlegge en plan for den
videre behandlingen, men behandlingen bør innledes innen 8 uker etter at den er mottatt.
Dommeren kan pålegge enhver part å foreta slike midlertidige tiltak som det ut fra sakens innhold
finner nødvendig, for eksempel om gjennomføring av et vedtak utsettes inntil saken er endelig
avgjort eller om det kan gjennomføres til tross for at det foreligger en sak.
§20 - 2 Regler for saksbehandlingen
Saksansvarlig skal sørge for at saken er godt opplyst, og at alle parter har fått anledning til å uttale
seg eller presentere sin side av saken. Domsansvarlig skal innhente informasjon dersom det mangler.
Saksansvarlig skal også sørge for at partene kommer med en tydelig påstand om reaksjon. (f.eks. «NN
ekskluderes i ?? år for ulovlig jakt» og motpåstand «NN frikjennes for påstand om ulovlig jakt»)
All informasjon skal gjøres tilgjengelig for begge parter, og begge parter skal oppfordres til å komme
med tilsvar til motpartens påstander med en rimelig svarfrist. Dokumenter, påstander og bevis som
åpenbart ikke er relevante i saken kan avvises, det samme gjelder dersom det er lite sannsynlig at de
vil påvirke utfallet av saken og er urimelig omfattende eller kostnadskrevende å sette seg inn i.
Utvalget skal behandle saken på den måte den finner hensiktsmessig, inkludert kun basert på sakens
dokumenter, med forhandling (oppmøte) eller på annen måte. Saksansvarlig bestemmer sted for
eventuell sak med oppmøte under hensyn til praktisk behandling av saken, herunder partenes
mulighet for å delta i muntlig forhandling.
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Med mindre saken gjelder et medlem som er mindreårig, umyndiggjort eller av andre årsaker ikke er
i stand til å klargjøre sine standpunkter og påstander skal dommer normalt ikke tillate at partene
representeres av eksterne (advokater eller andre rettshjelpere), men dette er det opp til dommer å
vurdere i den enkelte sak. Mindreårige og umyndige representeres av verge eller foresatt.
Domsutvalget kan innhente uttalelser fra sakkyndige i den grad det er nødvendig. Ved behov for
endringer i saksbehandlingsrutinene kan Forbundsstyret etter diskusjon med Domsutvalget vedta
midlertidige endringer og justeringer som fremmes og eventuelt vedtas på neste landsmøte.
Avgjørelse i saker
Avgjørelser i saker skal være skriftlige og begrunnes, og skal sendes til partene så snart den er klar.
Beslutninger truffet av Domsutvalget er endelige og kan ikke påklages eller bringes inn for
alminnelige domstoler. Dersom en beslutning truffet i domsutvalget senere blir fremmet som
straffesak og domstolen kommer til en annen beslutning enn domsutvalget, kan saken bli
gjenopptatt etter begjæring fra den som er tidligere dømt.
Saker som ikke er behandlet av domsutvalget i fellesskap kan ankes inn av alle parter i saken for ny
behandling i domsutvalget. En anke må inneholde en påstand om hva som er feil i den første
avgjørelsen for å bli behandlet.
Saksomkostninger
Partene må selv dekke sine kostnader ved behandling i domsutvalget, saksomkostninger tilkjennes
ikke i ordinære saker.
NJFF dekker kostnadene til dommer for alle saker som faller innenfor domsutvalgets ordinære
oppgaver. For saker som er sendt til Domsutvalget fra Forbundsstyret med forespørsel om megling,
uttalelse eller avgjørelse bestemmer Forbundsstyret angående saksomkostninger.

Tilbake til sak 6.1.7

Følgemailen fra Borre JFL:
Fra: Leder BJOF <leder@bjof.no>
Sendt: mandag 31. mai 2021 11:28
Til: Norges Jeger- og Fiskerforbund <njff@njff.no>
Kopi: Leder BJOF <leder@bjof.no>; NJFF Vestfold <vestfold@njff.no>; Jonfinn Bremnes
<jonfinnbrem@outlook.com>
Emne: Forslag til Landsmøtet fra Borre Jeger- og Fiskerlag
Hei.
Jeg vedlegger forslag til landsmøtet fra Borre Jeger- og Fiskerlag innen fristen 1. juni.
På NJFFs hjemmeside og i tråd med informasjon bes det om at forslagene sendes på eget
skjema (https://www.njff.no/nyheter/Sider/Norges-Jeger--og-Fiskerforbund-innkaller-tillandsmote-2021.aspx).
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Skjemaet forefinnes ikke, så forslagene er lagt inn i et Word-dokument. Dersom dette
ikke er tilstrekkelig, ber jeg om snar tilbakemelding slik at det kan legges inn i rett
format i løpet av dagen slik at frist kan overholdes.
Vedlagte forslag omhandler vedtektene, men vi har et møte i ettermiddag som blir
førende for om vi sender ytterligere forslag.
Disse vil da selvsagt oversendes i løpet av 31. mai 2021.
Kort om forslagene:
Som dere ser av forslagene, er dette nesten sammenfattende med det den nedsatte
gruppa som jobbet med vedtekter, oversendte til organisasjonsutvalget.
Siden det kan virke som om forslagene som er fremmet i oversendt arbeid ikke vil bli
behandlet som selvstendige forslag under landsmøtet, ser vi oss nødt til å sende de inn
som lokalforening. Vi mener utvalgets arbeid og begrunnelser vil gi oss en bedre struktur
enn det flertallet i organisasjonsutvalget foreslår.
Ettersom vedtektene er komplekse fremmer vi et forslag pr paragraf for å kunne la
Landsmøtet stå fritt til å debattere helheten i vedtektene, helt ned på paragrafnivå.
Merk følgende avvik fra Borre Jeger- og Fiskerlag i forhold til arbeidsgruppas forslag:
Sentrale vedtekter:
Forslag 8, 13 og 21
Fylkes vedtekter:
Forslag 27 og 28
Lokallags vedtekter:
Forslag 37 og 39
Vedlegger med dette 46 forslag og ser frem mot landsmøtets forhandlinger.

Med jakt- og fiskehilsen
Kim-Louis Belaska
Leder Borre Jeger- og Fiskerlag
Mobil: 916 80 494
www.njff.no/borre

Forbundsstyrets kommentarer:
Forslagene nummerert 17 – 20 fra Borre JFL er bestemmelser om et domsutvalg i
organisasjonen. Disse forslagene er i hovedsak like det forslaget som arbeidsgruppen for
vedtekter som var nedsatt av organisasjonsutvalget, foreslo for utvalget.
Organisasjonsutvalget var enig i forslaget om å innføre et eget domsutvalg, men mente at en
først skal fremme dette som en prinsippsak for Landsmøtet, for deretter å utarbeide og
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vedta de endelige detaljreglene. Den vurderingen er Forbundsstyret enig i og innstiller på at
Landsmøtet tiltrer. Dvs. at forslag om domsutvalg behandles som egen prinsippsak. Hvis
landsmøtet tiltrer dette, så innebærer det at detaljene utredes i neste landsmøteperiode og
gjøres endelig vedtak om på et senere tidspunkt.
Ut fra dette ber Forbundsstyret om at LM 2021 tiltrer sitt forslag i prinsippsaken og at det
ventes med detaljbestemmelsene.
Tilbake til sak 6.1.7
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C

VEDTEKTER FOR FYLKESLAG I NJFF

Tilbake til sak 6.1.8
Gjeldende mønstervedtekter for fylkeslagene er her presentert med blå skift.

C – 1 MØNSTERVEDTEKTER FOR FYLKESLAG I NJFF
Vedtatt av Representantskapet 03.09.99. § 2 revidert etter landsmøte i 2009.
Del I er endelig besluttet av RS og kan ikke endres av fylkeslagene.
Del II er et anbefalt forslag fra RS (et mønster som tidligere), og kan avvikes noe i forhold til
de regionale behov/ønsker som finnes i de respektive fylker.

Organisasjonsutvalget:
«Vedtatt av Norges Jeger- og Fiskerforbunds Landsmøte (dato) og kan ikke endres av
fylkeslagene».

Borre JFL:
Forslag 23:
Tillegg under overskriften:
Vedtatt av Norges Jeger- og Fiskerforbunds Landsmøte (dato) og kan ikke endres av fylkeslagene.

Forbundsstyrets kommentarer:
Forslagene fra Borre JFL og organisasjonsutvalget er identiske. Forbundsstyret støtter
forslaget. Siden styret foreslår en bindende vedtektsnorm, foreslås en endret innledende
tekst. Forslaget er:
VEDTEKTSNORM FOR FYLKESLAG I NJFF
Vedtatt av Norges Jeger- og Fiskerforbunds Landsmøte (dato) og kan ikke endres av
fylkeslagene, med unntak av de bestemmelser hvor det er angitt at fylkeslagene selv kan
gjøre endringer.

C – 2 Del I. (Er endelig besluttet av RS.)

Organisasjonsutvalget:
Utgår som følge av at utvalget foreslår landsmøtevedtatte vedtekter.
Forbundsstyrets kommentarer:
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Siden forbundsstyret foreslår en vedtektsnorm, hvor deler av innholdet er ufravikelig,
foreslås det å fjerne inndelingen i en del I og en del II. En slik inndeling har ingen mening
lenger.
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C – 3 NAVN

Gjeldende tekst i mønstervedtektene:
§1:
Fylkeslagets navn er Norges Jeger- og Fiskerforbund - fylkesnavn, og er en sammenslutning
av samtlige foreninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) i fylket.

Organisasjonsutvalget:
§ 1 Fylkeslagets navn

Fylkeslagets navn er Norges Jeger- og Fiskerforbund (fylkesnavnet), forkortet til NJFF(fylkesnavnet).

Borre JFL:
Forslag 24:
§ 1 Fylkeslagets navn
Fylkeslagets navn er Norges Jeger- og Fiskerforbund – (fylkesnavnet), heretter forkortet
NJFF-(fylkesnavnet).

Forbundsstyrets kommentarer:
I realiteten er innholdet likt i forslagene fra organisasjonsutvalget og Borre JFL. Det er bare en
nyanseforskjell i beskrivelsene. Forbundsstyret støtter beskrivelsen fra Borre JFL, og ber Landsmøtet
tiltre det forslaget.
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C – 4 FORMÅL

Gjeldende tekst i mønstervedtektene:
§2 FORMÅL
Fylkeslagets hovedformål er det samme som for NJFF sentralt:
NJFFs formål er å arbeide for de norske jakt- og fiskeinteressene, slik at utøvelsen bidrar til
god livskvalitet og helse i befolkningen. Dette forutsetter at naturen ivaretas for å sikre
levedyktige og høstingsverdige bestander av vilt og fisk, og at allmennheten sikres gode jakt
– og fiskemuligheter.
Hovedmålene er å:
- ivareta medlemmenes interesser innen jakt, fiske, og naturforvaltning.
- sikre en bærekraftig høsting av vilt- og fiskeressursene.
- være den viktigste kunnskapsformidleren om jakt og fisk i samfunnet.
- tilrettelegge for og sikre god rekruttering av jegere og fiskere.
- sikre naturgrunnlaget og samfunnets rammebetingelser for jakt og fiske gjennom
faglig og politisk virksomhet
Arbeidet i fylkeslaget skal bygge på NJFFs gjeldende handlingsprogram og det årlige
arbeidsprogrammet.
Fylkeslaget skal være bindeleddet mellom NJFFs sentralledd og foreningene i fylket. Det har
et spesielt ansvar med å ivareta organisasjonens formål overfor samfunnet for øvrig på
fylkesnivå.

Organisasjonsutvalget:
§ 2 Formål

Fylkeslagets formål er det samme som for NJFF sentralt:
NJFF er en partipolitisk nøytral, landsomfattende organisasjon som skal arbeide faglig og
politisk for medlemmenes interesser innen jakt, fiske og annet friluftsliv.
NJFF skal arbeide for å sikre allmennhetens tilgang til naturen, bærekraftig høsting, god
naturforvaltning og vern av miljøet.
NJFF skal være den viktigste kunnskapsformidleren og tradisjonsbæreren innen jakt og fiske i
samfunnet og arbeide for god rekruttering.
NJFFs arbeid skal bidra til god livskvalitet og helse i befolkningen.
Arbeidet i fylkeslaget skal bygge på NJFFs gjeldende strategidokument og fylkeslagets
vedtatte virksomhetsplan.
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Fylkeslaget er en sammenslutning av samtlige foreninger tilsluttet Norges Jeger- og
Fiskerforbund i fylket og er det organisatoriske bindeleddet mellom NJFFs sentralledd og
foreningene i fylket. Det har et spesielt ansvar med å ivareta organisasjonens formål overfor
samfunnet for øvrig på fylkesnivå.

Borre JFL:
Forslag 25:
§ 2 Formål
Fylkeslagets hovedformål er det samme som for NJFF sentralt:
NJFF er en partipolitisk nøytral, landsomfattende organisasjon som skal arbeide faglig og politisk for
medlemmenes interesser innen jakt, fiske og annet friluftsliv.
NJFF skal arbeide for å sikre allmennhetens tilgang til naturen, bærekraftig høsting, god
naturforvaltning og vern av miljøet.
Vi skal være den viktigste kunnskapsformidleren og tradisjonsbæreren innen jakt og fiske i samfunnet
og arbeide for god rekruttering.
Vårt arbeid skal bidra til god livskvalitet og helse i befolkningen.
Arbeidet i fylkeslaget skal bygge på NJFFs gjeldende handlingsprogram, det årlige
arbeidsprogrammet og fylkeslagets vedtatte virksomhetsplan.
Fylkeslaget er en sammenslutning av samtlige foreninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund
(NJFF) i fylket og er det organisatoriske bindeleddet mellom NJFFs sentralledd og foreningene i fylket.
Det har et spesielt ansvar med å ivareta organisasjonens formål overfor samfunnet for øvrig på
fylkesnivå.

Forbundsstyrets kommentarer:
Forslagene fra organisasjonsutvalget og Borre JFL er svært like. I realiteten er det kun
forskjell i beskrivelsen av dokumentene som fylkeslagets arbeid skal være tuftet på. Borre
JFL tar utgangspunkt i strategi- og plandokumenter slik de foreligger i dag, mens
organisasjonsutvalgets forslag innebærer at slike dokumenter (strategibeskrivelser og
planer) blir forenklet. I tillegg er organisasjonsutvalgets forslag mer enhetlig i språkform,
mens Borre JFLs forslag varierer noe i sin form (bruker både NJFF-beskrivelse og vi-/vårbeskrivelse.
Forbundsstyret mener at et fylkeslag er et organisasjonsledd som ikke skal ha noe spesielt
formål ut over å støtte og delta i den virksomheten som organisasjonen har vedtatt i sine
høyeste organer. Det vil først og fremst si NJFFs landsmøte. Dermed mener styret det ikke er
nøvendig å spesifisere formålsbeskrivelsen i en vedtektsnorm, men henvise til slik
beskrivelse i de sentrale vedtektene. I tillegg bør det tas med det spesielle ansvaret og de
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spesielle oppgavene som fylkeslaget har som det regionale bindeleddet mellom foreningene
og NJFFs sentralledd.
Forbundsstyrets forslag til paragraftekst er:
§ 2 Formål
Fylkeslagets formål er det samme som for NJFF sentralt.
Fylkeslaget er en sammenslutning av samtlige foreninger tilsluttet Norges Jeger- og
Fiskerforbund i fylket og er det organisatoriske bindeleddet mellom NJFFs sentralledd og
foreningene i fylket. Det har et spesielt ansvar med å ivareta organisasjonens formål overfor
samfunnet for øvrig på fylkesnivå.
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C – 5 FYLKESLAGETS ORGANISASJONSMODELL

Gjeldende tekst i mønstervedtektene:
§3 FYLKESLAGETS LEDENDE ORGANER
Fylkeslagets ledende organer er:
a) Årsmøtet
b) Ekstraordinært årsmøte
c) Styret
Årsmøtet skal hvert år holdes innen 1. april.
NJFFs sentralledd har rett til å være representert på fylkeslagets års- og styremøter med
talerett.

Organisasjonsutvalget:
§ 3 Fylkeslagets ledende organer

Fylkeslagets ledende organer er:
1.
Årsmøtet
2.
Ekstraordinært årsmøte
3.
Styret

Borre JFL:
Forslag 26:
§ 3 Fylkeslagets ledende organer
Fylkeslagets ledende organer er:
1. Årsmøtet
2. Ekstraordinært årsmøte
3. Styret

Forbundsstyrets kommentarer:
Forslagene fra organisasjonsutvalget og Borre JFL er helt like. Forbundsstyret støtter forslagene, og
anbefaler landsmøtet å vedta disse.
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C – 6 ØKONOMIEN

Gjeldende tekst i mønstervedtektene:
§4 FYLKESLAGETS ØKONOMI
Forbundet refunderer til fylkeslagene den av landsmøtet fastsatte andel av
medlemskontingenten.
Fylkeslagets årsmøte kan i tillegg fastsette en egen kontingent til fylkeslaget som innkreves
sammen med forbundskontingenten.
Fastsatt fylkeskontingent skal meddeles forbundet innen 1. september.

Organisasjonsutvalget:
§ 4 Fylkeslagets økonomi

Forbundet refunderer til fylkeslagene den av Landsmøtet fastsatte andel av
medlemskontingenten.

Borre JFL:
Forslag 27:
§ 4 Fylkeslagets økonomi
Forbundet refunderer til fylkeslagene den fastsatte andel av medlemskontingenten satt av årsmøtet.

Forbundsstyrets kommentarer:
De to forslagene er i realiteten like, men språket er litt forskjellig. Forbundsstyret foreslår at
Landsmøtet vedtar teksten slik organisasjonsutvalget foreslo.
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C – 7 OVERSKRIFT TIL DEL II I MØNSTERVEDTEKTENE

Gjeldende tekst i mønstervedtektene:
DEL II

(Vedtas av fylkeslagets årsmøte.)

Organisasjonsutvalget:
Teksten utgår som en følge av forslaget om landsmøtevedtatte vedtekter.
Forbundsstyrets kommentarer:
Siden Forbundsstyret foreslår en landsmøtevedtatt vedtektsnorm, så støttes forslaget.
Vedtektsnormen skal ikke deles i to hovedbolker slik det er gjort i gjeldende
mønstervedtekter. Sryret ber landsmøtet støtte dette.
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C – 8 ÅRSMØTE

Gjeldende tekst i mønstervedtektene:
§5 FYLKESLAGETS ÅRSMØTE
Årsmøtet innkalles med 6 ukers skriftlig varsel. Forslag som foreningene ønsker behandlet av
årsmøtet skal være styret i hende innen utgangen av januar. Styrets forslag til dagsorden,
vedlagt årsberetning, regnskap og andre saksdokumenter sendes foreningene senest 2 uker
før årsmøtet. Til årsmøtet kan foreninger med inntil 200 medlemmer sende 2
representanter. Foreninger med flere medlemmer kan sende ytterligere 1 representant for
hvert påbegynte 200 medlemmer, -maksimalt 6 representanter. Medlemmer fra
foreningene utnevnt av NJFF i sentrale utvalg samt fylkesinstruktører kalles inn til årsmøte.
Disse har tale, men ikke stemmerett så fremt de ikke møter som representant for en
forening.
På årsmøtet skal følgende behandles:
1. Konstituering av møtet.
- Godkjenning av fullmakter
- Godkjenning av innkalling
- Godkjenning av dagsorden
- Godkjenning av forretningsorden
- Valg av ordstyrer
- Valg av sekretær
- Valg av tellekorps
- Valg av 2 delegater til å underskrive protokollen
2. Årsberetning 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 og budsjett.
7. Fylkeslagets kontingentandel med styrets forslag til vedtak.
8. Valg av styre i henhold til §7.
9. Valg av medlemmer til årsmøteoppnevnte utvalg.
10. Valg av valgkomite på 3 medlemmer inkl. leder- så vidt mulig geografisk fordelt, for 3 år,
en person på valg hvert år.
11. Valg av 2 revisorer og et varamedlem for 3 år, en person på valg hvert år.
12. Valg av utsendinger til landsmøtet (hvert tredje år).
Lederen for fylkeslagets ungdomsutvalg, ungdommens fylkesleder, eller den i styret som
har fått ansvar for ungdomsarbeidet på fylkesplan, skal være representert ved NJFFs
ordinære landsmøte, og skal inngå i kvoten som fylkeslaget har.
Dersom ikke noe annet er bestemt, avgjøres alle saker med alminnelig flertall. Ved
stemmelikhet anses forslaget forkastet, unntatt ved personvalg hvor det foretas
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loddtrekning. Valgene bør foregå skriftlig dersom det foreligger flere forslag og noen krever
skriftlig avstemning.
Ingen representanter har mer enn 1 stemme. Fylkeslagets styre har ikke stemmerett i saker
som gjelder beretning og regnskap.

Organisasjonsutvalget:
§ 5 Fylkeslagets årsmøte

Årsmøtet skal hvert år holdes innen 31. mars og innkalles med åtte ukers skriftlig varsel.
Forslag som foreningene ønsker behandlet av årsmøtet skal være styret i hende senest fire
uker før årsmøtet. Styrets forslag til dagsorden, vedlagt årsberetning, regnskap og andre
saksdokumenter sendes foreningene senest to uker før årsmøtet. Til årsmøtet kan
foreninger med inntil 200 medlemmer sende to representanter. Foreninger med flere
medlemmer kan sende ytterligere én representant for hvert påbegynte 200. medlem,
maksimalt seks representanter. Medlemmer fra foreningene utnevnt av NJFF i sentrale
utvalg samt fylkesinstruktører kalles inn til årsmøte. Disse har tale-, men ikke stemmerett så
fremt de ikke møter som representant for en forening.
På årsmøtet skal følgende behandles:
1. Konstituering av møtet.
Godkjenning av delegater
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av dagsorden
Godkjenning av forretningsorden
Valg av ordstyrer
Valg av sekretær
Valg av tellekorps
Valg av to delegater til å underskrive protokollen
2.
Årsberetning 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 og budsjett.
7.
Valg av styre i henhold til § 7.
8.
Valg av ledere til årsmøteoppnevnte utvalg.
9.
Valg av valgkomite på tre medlemmer inkl. leder, så vidt mulig geografisk fordelt.
Medlemmet velges for tre år, rullerende slik at én person er på valg hvert år.
10.
Valg av revisor(er) og vararevisor for ett år.
11.
Valg av utsendinger til landsmøtet.
Fylkets landsmøtedelegater skal være gyldig medlem av ett av fylkets lokalforeninger/lag
eller være direktemedlem i fylkeslaget.
Dersom ikke noe annet er bestemt, avgjøres alle saker med alminnelig flertall. Ved
stemmelikhet anses forslaget forkastet, unntatt ved personvalg hvor det foretas
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loddtrekning. Valgene skal foregå skriftlig dersom det foreligger flere forslag og noen krever
skriftlig avstemning.
Ingen representanter har mer enn én stemme. Fylkeslagets styre har ikke stemmerett i saker
som gjelder beretning og regnskap.
NJFFs sentralledd har rett til å være representert på fylkeslagets års- og styremøter med
talerett.

Borre JFL:
Forslag 28:
§ 5 Fylkeslagets årsmøte
Årsmøtet skal hvert år holdes innen 31.mars og innkalles med 8 ukers skriftlig varsel. Forslag som
foreningene ønsker behandlet av årsmøtet skal være styret i hende senest fire uker før årsmøtet.
Styrets forslag til dagsorden, vedlagt årsberetning, regnskap og andre saksdokumenter sendes
foreningene senest 2 uker før årsmøtet. Til årsmøtet kan foreninger med inntil 200 medlemmer
sende 2 representanter. Foreninger med flere medlemmer kan sende ytterligere 1 representant for
hvert på begynte 200 medlemmer, -maksimalt 6 representanter. Medlemmer fra foreningene
utnevnt av NJFF i sentrale utvalg samt fylkesinstruktører kalles inn til årsmøte. Disse har tale, men
ikke stemmerett så fremt de ikke møter som representant for en forening.
På årsmøtet skal følgende behandles:
1. Konstituering av møtet.
- Godkjenning av delegater
- Godkjenning av innkalling
- Godkjenning av dagsorden
- Godkjenning av forretningsorden
- Valg av ordstyrer
- Valg av sekretær
- Valg av tellekorps
- Valg av 2 delegater til å underskrive protokollen
2. Årsberetning 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 og budsjett.
7. Valg av styre i henhold til §7.
8. Valg av ledere til årsmøteoppnevnte utvalg.
9. Valg av valgkomite på 3 medlemmer inkl. leder- så vidt mulig geografisk fordelt, for 3 år, en person
på valg hvert år.
10. Valg av revisor(er) og vararevisor for 1 år.
11. Valg av utsendinger til landsmøtet (hvert tredje år). Fylkets landsmøtedelegater skal være
betalende medlem av et av fylkets lokalforeninger/lag eller er direktemedlem i fylkeslaget.
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12. Fastsette kontingentsats for fylkeslaget.
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 skal foregå
skriftlig dersom det foreligger flere forslag og noen krever skriftlig avstemning.
Ingen representanter har mer enn 1 stemme. Fylkeslagets styre har ikke stemmerett i saker som
gjelder beretning og regnskap.
NJFFs sentralledd har rett til å være representert på fylkeslagets års- og styremøter med talerett.
Forbundsstyrets kommentarer:
Forslagene fra organisasjonsutvalget og Borre JFL er for det meste like, men skiller seg litt i
skriveform. Realitetsforskjellene finnes i pkt. 11, hvor Borre JFL har som forutsetning at NJFFs
landsmøte fortsatt skal holdes hvert tredje år, mens organisasjonsutvalget forutsetter årlige
landsmøter. Noe også Forbundsstyret går inn for.
Som pkt. 12 foreslår Borre JFL at fylkeslagets årsmøte skal fastsette fylkeslagets medlemskontingent
(andel av den totale medlemskontingenten). Organisasjonsutvalget har ikke med dette punktet,
siden det foreslår årlige landsmøter som også skal gjøre vedtak om medlemskontingenten.
Forbundsstyret støtter realitetsinnholdet slik organisasjonsutvalget har foreslått, men velger stort
sett å støtte Borre JFLs skriveform de fleste steder der det er forskjeller i de to forslagene.
Forslaget har i stor grad samme innhold som tilsvarende paragraf i de eksisterende
mønstervedtektene for fylkeslag. Forskjellen kommer først og fremst av konsekvensene av
forslagene om årlige landsmøter og at landsmøtet skal vedta enhetlige kontingentsatser.
Forbundsstyret foreslår for landsmøtet å vedta følgende paragraf:

§ 5 Fylkeslagets årsmøte

Årsmøtet skal hvert år holdes innen 31. mars og innkalles med 8 ukers skriftlig varsel. Forslag
som foreningene ønsker behandlet av årsmøtet skal være styret i hende senest 4 uker før
årsmøtet. Styrets forslag til dagsorden, vedlagt årsberetning, regnskap og andre
saksdokumenter sendes foreningene senest 2 uker før årsmøtet. Til årsmøtet kan foreninger
med inntil 200 medlemmer sende 2 representanter. Foreninger med flere medlemmer kan
sende ytterligere 1 representant for hvert påbegynte 200. medlem, maksimalt 6
representanter. Medlemmer fra foreningene utnevnt av NJFF i sentrale utvalg samt,
fylkesinstruktører, kalles inn til årsmøtet. Disse har tale-, men ikke stemmerett, så fremt de
ikke møter som representanter for en forening. Representantene må ha fylt 14 år for å ha
stemmerett.
(Fylkeslagene kan selv justere fordelingen av representasjonen.)
På årsmøtet skal følgende behandles:
1. Konstituering av møtet.
Godkjenning av delegater
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Godkjenning av innkalling
Godkjenning av dagsorden
Godkjenning av forretningsorden
Valg av ordstyrer
Valg av sekretær
Valg av tellekorps
Valg av 2 delegater til å underskrive protokollen
Årsberetning fra siste kalenderår.
Revidert regnskap fra siste kalenderår.
Innkomne saker med styrets forslag til vedtak.
Andre saker som styret har ført opp på dagsorden.
Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett.
Valg av styre i henhold til § 7.
Valg av ledere til årsmøteoppnevnte utvalg.
Valg av valgkomite på 3 medlemmer inklusive leder, så vidt mulig geografisk fordelt.
Medlemmene velges for tre år, rullerende slik at én person er på valg hvert år.
Valg av revisor(er) og vararevisor for 1 år.
Valg av utsendinger til landsmøtet. Disse skal være gyldig medlem av en av fylkets
lokalforeninger/lag eller være direktemedlem i fylkeslaget.

(Fylkeslagene kan selv utvide denne listen.)
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 skal foregå skriftlig dersom det foreligger flere forslag og noen krever
skriftlig avstemning.
Ingen representanter har mer enn 1 stemme. Fylkeslagets styre har ikke stemmerett i saker
som gjelder beretning og regnskap.
NJFFs sentralledd har rett til å være representert på fylkeslagets års- og styremøter med
talerett.
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C – 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Gjeldende tekst i mønstervedtektene:
§6 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, eller når et tidligere årsmøte har besluttet
det, eller minst ¼ av de tilsluttede foreninger eller forbundsstyret i NJFF krever det.
Innkalling til ekstraordinært årsmøte, vedlagt dagsorden, skal skje med minst 14 dagers
varsel. Møtet skal ikke ta avgjørelser i andre saker enn de som er oppført i innkallingen.

Organisasjonsutvalget:
§ 6 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, eller når et tidligere årsmøte har besluttet
det, eller minst ¼ av de tilsluttede foreninger eller Forbundsstyret krever det.
Innkalling til ekstraordinært årsmøte, vedlagt dagsorden, skal skje med minst 14 dagers
varsel. Møtet skal ikke ta avgjørelser i andre saker enn de som er oppført i innkallingen.

Borre JFL:
Forslag 29:
§ 6 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, eller når et tidligere årsmøte har besluttet det, eller
minst ¼ av de tilsluttede foreninger eller Representantskapet i NJFF krever det.
Innkalling til ekstraordinært årsmøte, vedlagt dagsorden, skal skje med minst 14 dagers varsel. Møtet
skal ikke ta avgjørelser i andre saker enn de som er oppført i innkallingen.

Forbundsstyrets kommentarer:
De to forslagene fra organisasjonsutvalget og Borre JFL er helt like, bortsett fra på ett punkt. Borre
JFL foreslår at NJFFs representantskap skal kunne innkalle til ekstraordinært årsmøte i et fylkeslag. I
forslaget fra organisasjonsutvalget er denne myndigheten tillagt forbundsstyret, siden utvalget
foreslår å fjerne representantskapet som følge av årlige landsmøter. Forbundsstyret går inn for det
samme og foreslår derfor at landsmøtet vedtar organisasjonsutvalgets forslag.
Dette er samme tekst som i de gjeldende mønstervedtektene.
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C – 10 STYRE

Gjeldende tekst i mønstervedtektene:
§7 FYLKESLAGETS STYRE
Fylkeslaget ledes av et styre bestående av leder, nestleder, sekretær, kasserer, studieleder,
ungdomsansvarlig, kvinnekontakt og styremedlemmer etter behov.
Styret velges for 2 år av gangen, hvorav leder og 2 styremedlemmer velges på ulike årstall. I
tillegg velges hvert år 2 varamedlemmer til styret.

Organisasjonsutvalget:
§ 7 Fylkeslagets styre

Fylkeslaget ledes av et styre på minimum 5 personer bestående av leder, nestleder og øvrige
styremedlemmer. Styret må konstituere seg etter gjeldende satsingsområder.
Styret velges for to år av gangen, men slik at tilnærmet halve styret er på valg hvert år. I
tillegg velges hvert år to varamedlemmer til styret.

Borre JFL:
Forslag 30:
§ 7 Fylkeslagets styre
Fylkeslaget ledes av et styre bestående av leder, nestleder, sekretær, kasserer, studieleder, barne- og
ungdomsansvarlig, kvinnekontakt og utvalgsledere etter satsingsområder.
Styret velges for 2 år av gangen, men slik at tilnærmet halve styret er på valg hvert år. I tillegg velges
hvert år 2 varamedlemmer til styret.
Styrets leder og nestleder leder og nestleder representerer fylket i NJFFs Representantskap.
Styret utnevner fylkeslagets vararepresentanter til Representantskapet.

Forbundsstyrets kommentarer:
Forslaget fra Borre JFL er det samme som første del av § 7 i gjeldende mønstervedtekter. Det
vil si at det beskrives 7 viktige ansvarsområder som styret skal bestå av. I tillegg kommer
utvalgsledere. Organisasjonsutvalget foreslår å minimere denne bekrivelsen til å gjelde leder
og nestleder, samt styremedlemmer ut over det etter behov, men minimum 5 styremedlemmer
totalt. Dette gjøres for at fylkeslagene selv i større grad skal kunne avgjøre hvilke
styrefunksjoner det er behov for.
Borre JFL foreslår at leder og nestleder skal representere fylkeslaget i NJFFs
representantskap, som foreningen foreslår skal bestå. Organisasjonsutvalget foreslår at dette
skal fjernes som følge av årlige landsmøter. BJFL sitt forslag inneholder en vesentlig endring
i forhold til gjeldende vedtektsbestemmelser, som beskriver at det kun er leder som tiltrer
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representantskapet. Foreningen foreslår også at fylkeslagsstyret skal utnevne
vararepresentanter for disse to. I gjeldende vedtekter er nestleder vararepresentant for leder i
representantskapet.
Forbundsstyret støtter forslaget fra organisasjonsutvalget, og foreslår at Landsmøtet tiltrer
dette. Denne teksten legges inn i vedtektsnormen. Fylkeslagene gis muligheter for selv å
utvide denne beskrivelsen, slik at det fremgår flere spesifikke ansvarsområder som styret skal
bestå av.
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C – 11 STYREARBEIDET

Gjeldende tekst i mønstervedtektene:
§8 STYRETS ARBEID
Styret skal:
1. Representere fylket, utøve den administrative myndighet, håndheve vedtektene og
ivareta fylkets anliggender utad overfor de tilsluttede foreninger og de regionale
myndigheter.
2. Medvirke til opprettelse av nye foreninger og eventuelt sammenslåing av slike der det er
behov og bistå disse med råd og opplysninger.
3. Forberede, behandle og fatte vedtak i saker av interesse for fylket.
4. Avholde møter med foreningsledere/-styrer for drøfting av viktige saker av felles
interesse.
5. Sende saker til høring i foreningene.
6. Beramme ordinære og eventuelle ekstraordinære årsmøter.
7. Avgi årlig beretning og regnskap med revisors rapport om fylkeslagets virksomhet i
kalenderåret.
8. Utarbeide forslag til arbeidsprogram og budsjett for kommende år.
9. Ved behov oppnevne egne utvalg og medlemmer av disse samt utarbeide arbeidsinstruks
for utvalgene.
10. Foreslå tildeling av eventuelle hedersbevisninger.
11. Oppnevne fylkesinstruktører.
12. Utarbeide instruks for fylkeslagets ansatte.
13. Arbeide for forenings- og medlemsfordeler, herunder muligheter for økonomisk støtte til
fylkeslaget og foreningene.
14. Avgjøre tvister mellom foreninger. Avgjørelser kan ankes inn for årsmøtet i fylkeslaget.
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styret er tilstede. Vedtak fattes med
alminnelig flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget som forkastet. Det skal føres protokoll
fra hvert styremøte.

Organisasjonsutvalget:
§ 8 Styrets arbeid

Styret skal:
1.
Representere NJFF i sitt fylke, utøve den administrative myndighet, håndheve
vedtektene og ivareta fylkets anliggender utad overfor de tilsluttede foreninger og de
regionale myndigheter.
2.
Følge vedtatte strategiske planer.
3.
Forberede, behandle og fatte vedtak i saker av interesse for fylket.
4.
Avholde møter med foreningsledere/-styrer for drøfting av viktige saker av felles
interesse.
5.
Sende saker til høring i foreningene.
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6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Beramme ordinære og eventuelle ekstraordinære årsmøter.
Avgi årlig beretning og regnskap med revisors rapport om fylkeslagets virksomhet i
kalenderåret. Ajourføre tillitsvalgtliste for fylkeslaget i NJFFs medlemsregister og i
Brønnøysundregisteret.
Utarbeide forslag til virksomhetsplan i samsvar med NJFFs sentralt vedtatte strategier
og budsjett for kommende år.
Ved behov å oppnevne egne utvalg og medlemmer av disse samt utarbeide
arbeidsinstruks med mandat for utvalgene.
Foreslå tildeling av eventuelle hedersbevisninger.
Oppnevne fylkesinstruktører.
Utarbeide instruks for fylkeslagets ansatte.
Arbeide for forenings- og medlemsfordeler, herunder muligheter for økonomisk
støtte til fylkeslaget og foreningene.
Medvirke til opprettelse av nye foreninger og eventuelt sammenslåing av slike der
det er behov og bistå disse med råd og opplysninger.
Avgjøre tvister mellom foreninger.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styret er til stede, inkludert
varamedlemmer. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget
som forkastet. Det skal føres protokoll fra hvert styremøte.

Borre JFL:
Forslag 31:
§ 8 Styrets arbeid
Styret skal:
1. Representere NJFF i sitt fylke og representere sitt fylke i NJFFs Representantskap, utøve den
administrative myndighet, håndheve vedtektene og ivareta fylkets anliggender utad overfor de
tilsluttede foreninger og de regionale myndigheter.
2. Følge vedtatt virksomhetsplan.
3. Forberede, behandle og fatte vedtak i saker av interesse for fylket.
4. Avholde møter med foreningsledere/-styrer for drøfting av viktige saker av felles interesse.
5. Sende saker til høring i foreningene.
6. Beramme ordinære og eventuelle ekstraordinære årsmøter.
7. Avgi årlig beretning og regnskap med revisors rapport om fylkeslagets virksomhet i kalenderåret.
Ajourføre tillitsvalgtliste i NJFFs medlemsregister og i Brønnøysundregisteret.
8. Utarbeide forslag til virksomhetsplan i samsvar med NJFFs sentralt vedtatte arbeidsprogram og
budsjett for kommende år.
9. Ved behov å oppnevne egne utvalg og medlemmer av disse samt utarbeide
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arbeidsinstruks med mandat for utvalgene.
10. Foreslå tildeling av eventuelle hedersbevisninger.
11. Oppnevne fylkesinstruktører.
12. Utarbeide instruks for fylkeslagets ansatte.
13. Arbeide for forenings- og medlemsfordeler, herunder muligheter for økonomisk støtte til
fylkeslaget og foreningene.
14. Medvirke til opprettelse av nye foreninger og eventuelt sammenslåing av slike der det er behov
og bistå disse med råd og opplysninger.
15. Avgjøre tvister mellom foreninger. Avgjørelser kan ankes inn for NJFFs Domsutvalg. Styret er
beslutningsdyktig når minst halvparten av styret er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall.
Ved stemmelikhet anses forslaget som forkastet. Det skal føres protokoll fra hvert styremøte.

Forbundsstyrets kommentarer:
Forslagene fra organisasjonsutvalget og Borre JFL er i stor grad like. I pkt. 2 er det forskjell mht. de
planer som styret skal følge. BJFL beskriver fylkeslagets årsmøtevedtatte virksomhetsplan, mens
organisasjonsutvalgets forslag er mer generelt ved at det henvises til de strategiske planene.
I pkt. 7 har organisasjonsutvalget en presisering av at det er fylkeslagets tillitsvalgtliste som skal
ajourholdes i medlemsregisteret, men BJFL mener nok det samme med sitt forslag.
I pkt. 8 henviser BJFL til NJFFs sentralt vedtatte arbeidsprogram, mens organisasjonsutvalget mer
generelt henviser til strategier.
I pkt. 15 har BJFL lagt inn at avgjørelse i tvistesaker mellom foreningene kan ankes inn for NJFFs
domsutvalg. Foreningen forutsetter dermed at et domsutvalg blir innført. Organisasjonsutvalget har
ikke dette med i sitt vedtektsforslag, men foreslår at saken om innføring av domsutvalg denne
gangen tas opp som egen prinsippsak på landsmøtet.
Forbundsstyret er enig med organisasjonsutvalget om at plansystemet i organisasjonen bør
forenkles. Derfor støtter styret utvalgets mer generelle strategihenvisninger i § 8.

Forbundsstyret foreslår følgende paragraftekst:
§ 8 Styrets arbeid

Styret skal:
1.
Representere NJFF i sitt fylke, utøve den administrative myndighet, håndheve
vedtektene og ivareta fylkets anliggender utad overfor de tilsluttede foreninger og de
regionale myndigheter.
2.
Følge vedtatte strategiske planer.
3.
Forberede, behandle og fatte vedtak i saker av interesse for fylket.
4.
Avholde møter med foreningsledere/-styrer for drøfting av viktige saker av felles
interesse.
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5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Sende saker til høring i foreningene.
Beramme ordinære og eventuelle ekstraordinære årsmøter.
Avgi årlig beretning og regnskap med revisors rapport om fylkeslagets virksomhet i
kalenderåret. Ajourføre tillitsvalgtliste for fylkeslaget i NJFFs medlemsregister og i
Brønnøysundregisteret.
Utarbeide forslag til virksomhetsplan i samsvar med NJFFs sentralt vedtatte strategier
og budsjett for kommende år.
Ved behov å oppnevne egne utvalg og medlemmer av disse samt utarbeide
arbeidsinstruks med mandat for utvalgene.
Foreslå tildeling av eventuelle hedersbevisninger.
Oppnevne fylkesinstruktører.
Utarbeide instruks for fylkeslagets ansatte.
Arbeide for forenings- og medlemsfordeler, herunder muligheter for økonomisk
støtte til fylkeslaget og foreningene.
Medvirke til opprettelse av nye foreninger og eventuelt sammenslåing av slike der
det er behov og bistå disse med råd og opplysninger.
Avgjøre tvister mellom foreninger.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styret er til stede, inkludert
varamedlemmer. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget
som forkastet. Det skal føres protokoll fra hvert styremøte.
(Fylkeslaget kan selv utvide denne temalisten med flere punkter.)
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C – 12 VEDTEKTSENDRINGER

Gjeldende tekst i mønstervedtektene:
§9 VEDTEKTSENDRINGERR
Endringer av vedtektene (del II) kan foretas av årsmøtet. Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall
av de tilstedeværende representanter.
Endringer av vedtektene skal godkjennes av Representantskapet i NJFF.
Forbundsstyrets kommentarer:
Det er ikke innkommet forslag som gjelder § 9. Organisasjonsutvalget har sløyfet dette i sitt
totalforslag til nye fylkeslagsvedtekter, siden deres forslag er at NJFFs landsmøte skal vedta
nye fylkeslagsvedtekter.
Siden Forbundsstyret foreslår at det innføres en landsmøtevedtatt vedtektsnorm for
fylkeslagene, med muligheter for deres egne tillegg/justeringer en del steder, mener styret
at det i normen bør være med en paragraf som beskriver vedtektsendringer.
Forbundsstyret foreslår følgende paragraftekst:
§ 9 Vedtektsendringer
Dersom NJFFs landsmøte vedtar endringer i de ufravikelige delene av vedtektsnormen for
fylkeslag, er fylkeslagene forpliktet til å ta de endrete bestemmelsene inn i sine vedtekter.
Dette må gjøres senest i det første ordinære fylkeslagsårsmøtet etter landsmøtet.
Endringer i vedtektene som fylkeslaget selv kan beslutte på sitt årsmøte, vedtas med minst
2/3 flertall blant de tilstedeværende representanter. Slike endringer skal godkjennes av
Forbundsstyret før de blir gyldige.
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C – 13

OPPLØSNING AV FYLKESLAG

Dette er det ingen bestemmelser om i de gjeldende
mønstervedtektene.
Organisasjonsutvalget:
§ 9 Oppløsning av fylkeslag

Dersom det foreligger et grunngitt forslag om oppløsing av fylkeslaget, skal Forbundsstyret
behandle dette etter retningslinjer for oppløsning og sammenslåing av fylkeslag og lokallag.
Dersom det blir vedtatt å oppløse fylkeslag, skal fylkeslagets midler disponeres av NJFF til
fremme av forbundets formål i fylket.

Borre JFL:
Forslag 32:
§ 9 Oppløsning av fylkeslag
Styret i fylkeslaget kan ikke beslutte oppløsning av fylkeslaget uten godkjenning av
Representantskapet eller Landsmøtet.
Dersom det foreligger et grunngitt forslag om oppløsing av fylkeslaget, skal Representantskapet
behandle dette etter retningslinjer for oppløsning og sammenslåing av fylkeslag og lokallag. Dersom
det blir vedtatt å oppløse fylkeslag, skal fylkeslagets midler disponeres av NJFF til fremme av
forbundets formål i fylket.

Forbundsstyrets kommentarer:
Forslagene fra organisasjonsutvalget og Borre JFL er like bortsett fra at BJFL tillegger NJFFs
representantskap myndighet. Organisasjonsutvalget legger den sentrale myndigheten
vedrørende fylkeslagsoppløsning til forbundsstyret.
Siden Forbundsstyret går inn for å avvikle representantskapet, så støtter det forslaget fra
organisasjonsutvalget, men som ny § 10 som følge av forslaget om ny § 9 (se foran).
Tilbake til sak 6.1.8
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D

VEDTEKTER FOR LOKALFORENINGER I NJFF

Tilbake til sak 6.1.8
Gjeldende mønstervedtekter for foreningene er her presentert med blå skrift.

D – 1 MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER
TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

Vedtatt av NJFFs Representantskap 24.08.2013
(Forslaget nedenfor er et mønster, og kan selvsagt tilpasses lokale forhold.)
VEDTEKTER FOR
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
stiftet .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Organisasjonsutvalget:
VEDTEKTER FOR LOKALFORENINGER OG LAG I NJFF
«Vedtatt av Norges Jeger- og Fiskerforbunds Landsmøte (dato) og er bindende for alle
foreninger/lag i NJFF».

Borre JFL:
Forslag 33:
Tillegg under overskriften:
Vedtatt av Norges Jeger- og Fiskerforbunds Landsmøte (dato) og er bindende for alle foreninger/lag i
NJFF.

Forbundsstyrets kommentarer:
Forslagene fra organisasjonsutvalget og Borre JFL er helt like og Forbundsstyret støtter delvis
disse. Siden Forbundsstyret foreslår at det innføres en landsmøtevedtatt vedtektsnorm for
lokalforeninger og lag, som disse selv kan gjøre visse justeringer i, bør den innledende
teksten utvides, slik at den også dekker de lokale tilpasningene.
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Forbundsstyrets foreslår derfor følgende overskrift og innledende tekst:

VEDTEKTSNORM FOR LAG OG FORENINGER I NJFF
Vedtatt av Norges Jeger- og Fiskerforbunds Landsmøte (dato). Innholdet kan
lagene/foreningene selv endre på der slike muligheter er angitt.
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D – 2 NAVN

Gjeldende tekst i mønstervedtektene:
§ 1 NAVN
Foreningens navn er .. .. .. .. .. .. ... ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Organisasjonsutvalget:
§ 1 Navn
Foreningens/lagets navn er ……………………………………………
Foreningen/laget er tilsluttet NJFF med alle sine medlemmer.

Borre JFL:
Forslag 34:
§ 1 Navn
Foreningens/lagets navn er ……………………………………………
Foreningen/laget er tilsluttet NJFF med alle sine medlemmer.

Forbundsstyrets kommentarer:
Forslagene fra organisasjonsutvalget og BorreJFL er identiske. Forbundsstyret foreslår at den
andre setningen flyttes til § 3 om medlemskap, siden innholdet ikke har noe med navnet å
gjøre.
Forbundsstyrets forslag til paragraftekst:

§1 Navn
Foreningens/lagets navn er ……………………………………………………….
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D – 3 FORMÅL

Gjeldende tekst i mønstervedtektene:
§ 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 rekrutterings- og utdanningsarbeid, herunder ungdomsarbeid
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.

Organisasjonsutvalget:
§ 2 Formål
Foreningen/lagets formål er de samme som for NJFF.
Arbeidet i foreningen/laget skal bygge på NJFFs gjeldende strategidokument.

Borre JFL:
Forslag 35:
§ 2 Formål
Foreningen/lagets formål er de samme som for NJFF.
Arbeidet i foreningen/laget skal bygge på NJFFs gjeldende handlingsprogram og det årlige
arbeidsprogrammet.

Forbundsstyrets kommentarer:
I hovedsak er forslagene fra organisasjonsutvalget og Borre JFL like. BJFLs forslag har som
utgangspunkt at organisasjonen fortsatt skal ha den samme planstrukturen med sine
dokumenter (handlingsprogram og arbeidsprogram), mens organisasjonsutvalgets forslag
beskriver dette mer generelt ved å henvise til gjeldende strategidokument. Forbundsstyret
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støtter forslaget slik det foreligger fra organisasjonsutvalget, siden styret også foreslår en
forenkling av plansystemet.
Lokalforeningene er svært ulike mht. fokus og virksomhet. Vi har alt fra tradisjonelle
foreninger som engasjerer seg bredt - jakt, fiske, skyting, hundevirksomhet mv. -, til «smale»
foreninger som kun driver med helt spesifikke oppgaver. Det siste kan være
fiskekonkurranser, hagleskyting mv. Forbundsstyret mener derfor at foreningene selv skal
kunne utvide formålsparagrafen, slik at det der fremgår tydelig hva lokalforeningen har av
fokus og virksomhet.

Forbundsstyrets forslag til landsmøtevedtak:
§ 2 Formål

Foreningen/lagets formål er det samme som for NJFF. Arbeidet i foreningen/laget skal bygge
på NJFFs gjeldende strategidokument.
(Lagene/foreningene kan selv utvide formålsbeskrivelsen for å konkretisere formålet.)
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D – 4 MEDLEMSKAP

Gjeldende tekst i mønstervedtektene:
§ 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, NJFFs 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, skal 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.

Organisasjonsutvalget:
§ 3 Medlemskap

Enhver person som er interessert i jakt, fiske, annet friluftsliv og naturforvaltning kan bli
medlem.
Medlemmene deles inn i de til enhver tid gjeldende medlemskategorier i forbundet.
Et medlem har ingen rettigheter i organisasjonen utover det kalenderåret som kontingenten
er betalt for. Medlemskap fornyes gjennom betaling av kontingenten for det kommende
året.
Styret i laget kan vedta eksklusjon, suspensjon eller tap av verv og rettigheter i henhold til
NJFFs sentrale vedtekter.

Borre JFL:
Forslag 36:
§ 3 Medlemskap
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Enhver person som er interessert i jakt, sportsfiske, annet friluftsliv og naturforvaltning kan bli
medlem.
Medlemmene deles inn i de til enhver tid gjeldende medlemskategorier i forbundet.
Et medlem har ingen rettigheter i organisasjonen utover det kalenderåret som kontingenten er betalt
for. Medlemskap fornyes gjennom betaling av kontingenten for det kommende året.
Styret i laget kan vedta eksklusjon, suspensjon eller tap av verv og rettigheter i henhold til NJFFs
sentrale vedtekter.

Forbundsstyrets kommentarer:
Forslagene fra organisasjonsutvalget og BorreJFL er helt like, og Forbundsstyret støtter disse
bortsett fra ett punkt. Det gjelder beskrivelsen av medlemsåret. Begge forslagene tar
utgangspunkt i at medlemsåret fortsatt skal følge kalenderåret, mens styret foreslår at dette
endres til løpende medlemsår fra det tidspunkt hvor medlemskontingenten blir betalt.
Forbundsstyret foreslår følgende tekst:
§ 3 Medlemskap
Enhver person som er interessert i jakt, sportsfiske, annet friluftsliv og naturforvaltning kan
bli medlem. Foreningen/laget er tilsluttet NJFF med alle sine medlemmer.
Medlemmene deles inn i de til enhver tid gjeldende medlemskategorier i forbundet.
Et medlem har ingen rettigheter i organisasjonen utover det året som kontingenten er betalt
for. Medlemskap fornyes gjennom betaling av kontingenten for det kommende året.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 14 år.
Styret i laget kan vedta eksklusjon, suspensjon eller tap av verv og rettigheter i henhold til
NJFFs sentrale vedtekter.
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D – 5 KONTINGENT

Gjeldende tekst i mønstervedtektene:
§ 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.

Organisasjonsutvalget:
§ 4 Kontingent

Medlemskontingenten gjelder for kalenderåret og vedtas av NJFFs Landsmøte.
Foreningen/laget følger NJFFs ordning med sentral innkreving av kontingenten.

Borre JFL:
Forslag 37:
§ 4 Kontingent
Medlemskontingenten gjelder for kalenderåret og vedtas av lokalforeningens årsmøte.
Foreningen/laget følger NJFFs ordning med sentral innkreving av kontingenten.

Tilbake til sak 6.1.2

Forbundsstyrets kommentarer:
Forslagene fra organisasjonsutvalget og Borre JFL har begge som forutsetning at
kontingentåret skal følge kalenderåret. Forbundsstyret foreslår at kontingentåret
(medlemskapet) skal løpe fra innmeldingstidspunkt (betalingstidspunkt) og ett år fram i tid.
Hvis Landsmøtet slutter seg til det prinsippet, må innholdet i § 4 ha et annet innhold enn det
de to forslagene beskriver.
Forbundsstyrets foreslår følgende paragraftekst:
§ 4 Medlemskontingent
Medlemskontingenten vedtas av NJFFs Landsmøte og Forbundsstyre, og gjelder ett år fram i
tid fra betalingstidspunkt. Kontingenten kreves inn av NJFF sentralt, som overfører besluttet
andel til foreningen.
Tilbake til sak 6.1.2
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D – 6 LAGETS/FORENINGENS ORGANISERING

Gjeldende tekst i mønstervedtektene:
§ 5 FORENINGENS LEDENDE ORGANER
Foreningens ledende organer er:
a) Ordinært årsmøte
b) Ekstraordinært årsmøte
c) Styret

Organisasjonsutvalget:
§ 5 Foreningens/lagets styrende organer

a)
b)
c)

Ordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte
Styret

Borre JFL:
Forslag 38:
§ 5 Foreningens/lagets styrende organer
a) Ordinært årsmøte
b) Ekstraordinært årsmøte
c) Styret

Forbundsstyrets kommentarer:
Forslagene fra organisasjonsutvalget og Borre JFL er helt like. Forbundsstyret støtter
forslagene. Endringen fra innholdet i gjeldende mønstervedtekter er kun at ordet ledende
byttes til styrende. Forbundsstyret anbefaler Landsmøtet å tiltre forslaget.
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D – 7 ÅRSMØTE

Gjeldende tekst i mønstervedtektene:
§ 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 måned 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
- Godkjenning av forretningsorden
- 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 og budsjett
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. Foreningens styre har ikke stemmerett i saker
som gjelder beretning og regnskap.
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Inntil to representanter fra NJFFs sentralledd og/eller fylkesorganisasjon har rett til å være
tilstede på årsmøtet med talerett.

Organisasjonsutvalget:
§ 6 Årsmøte

Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen 31. mars. Årsmøtet skal innkalles av styret
minst to uker før avholdelse. Forslag til saksliste for møtet skal følge innkallingen. Saker til
årsmøtet skal være skriftlige og styret i hende senest én måned før årsmøtet. Det skal føres
protokoll fra årsmøtet.
På årsmøtet skal følgende behandles:
1.
Konstituering av møtet
Godkjenning av innkallingen
Godkjenning av dagsorden
Godkjenning av forretningsorden
Valg av ordstyrer
Valg av sekretær
Valg av tellekorps
Valg av to 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.
Eventuelle forslag om endringer i lokalt vedtatte retningslinjer
6.
Andre saker som styret har ført opp på dagsorden
7.
Styrets forslag til virksomhetsplan og budsjett
8.
Valg av styre i henhold til § 8
9.
Valg av medlemmer til utvalg etter behov
10.
Valg av valgkomite på tre medlemmer
11.
Valg av revisor(er)
12.
Eventuell utnevning av æresmedlemmer
Årsmøtet skal ha tilsyn med at tidligere avgjørelser er utført i samsvar med forutsetningene.
Saker avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbelt stemme, unntatt
ved personvalg hvor det foretas loddtrekning. Personvalg bør foregå skriftlig dersom det
foreligger flere forslag og noen krever skriftlig avstemning. Ellers har ingen tilstedeværende
mer enn én stemme. Det er ikke rom for fullmakter.
Inntil to representanter fra sentralledd og/eller fylkesorganisasjonen har rett til å være til
stede med talerett.

Borre JFL:
Forslag 39:
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§ 6 Årsmøte
Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen 31.mars. Årsmøtet skal innkalles av styret minst to uker
før avholdelse. Forslag til saksliste for møtet skal følge innkallingen. Saker til årsmøtet skal være
skriftlige og styret i hende senest en måned før årsmøtet. Det skal føres protokoll fra årsmøtet.
På årsmøtet skal følgende behandles:
1. Konstituering av møtet
- Godkjenning av innkallingen
- Godkjenning av dagsorden
- Godkjenning av forretningsorden
- Valg av ordstyrer
- Valg av sekretær
- Valg av tellekorps
- Valg av to 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. Eventuelle forslag om endringer i lokalt vedtatte retningslinjer.
6. Andre saker som styret har ført opp på dagsorden
7. Styrets forslag til virksomhetsplan og budsjett
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 revisor(er)
12. Eventuell utnevning av æresmedlemmer
13. Fastsette kontingentsats for lokallaget/foreningen
Årsmøtet skal ha tilsyn med at tidligere avgjørelser er utført i samsvar med forutsetningene.
Saker avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbelt stemme, unntatt ved
personvalg hvor det foretas loddtrekning. Personvalg bør foregå skriftlig dersom det foreligger flere
forslag og noen krever skriftlig avstemning. Ellers har ingen tilstedeværende mer enn en stemme. Det
er ikke rom for fullmakter.
Inntil to representanter fra sentralledd og/eller fylkesorganisasjonen har rett til å være tilstede med
talerett.

Forbundsstyrets kommentarer:
Forslagene fra organisasjonsutvalget og Borre JFL er i hovedsak like, og ikke mye forskjellige
fra eksisterende regler i mønstervedtektene. Begge forslagene innebærer å flytte fristen for
avholdelse av årsmøte fra 15. til 31. mars. Begrunnelsen er at det i en del tilfeller har vist seg
vanskelig for foreninger å klare og få avholdt årsmøte før 15. mars.
Borre JFL har et forslag i pkt. 5 vedrørende lokale retningslinjer. Dette bygger på
forutsetningen om at Landsmøtet vedtar fullstendige foreningsvedtekter som foreningene
selv kan beslutte utdypninger av i form av egne tillegg (retningslinjer). Forbundsstyret går
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ikke inn for denne vedtektsløsningen, men foreslår i stedet en vedtektsnorm hvor
foreningene selv kan gjøre justeringer i selve vedtektssettet.
Borre JFL har også som en forutsetning at det ikke skal innføres enhetlig
medlermskontingent, gjennom at de i pkt. 13 foreslår en regel om at årsmøtet skal vedta
kontingentsatsen for lokallaget/foreningen. Forbundsstyret foreslår enhetlige
kontingentsatser, og støtter dermed ikke dette forslaget fra Borre JFL.
Både organisasjonsutvalget og Borre JFL foreslår å endre prinsippet om hva som skal skje
dersom en årsmøteavstemming får like mange stemmer. Begge foreslår at leder skal ha
dobbeltstemme, mens gjeldende regel i mønstervedtektene er at et forslag faller ved
stemmelikhet.
Med utgangspunkt i at Forbundsstyret foreslår en vedtektsnorm for foreningene, med
ufravikelige deler og deler som foreningene selv kan justere, bør det blant
årsmøteoppgavene være et punkt som sier at møtet skal gjøre beslutning om vedtektene.
Dette er lagt inn som eget punkt i det forslaget som forbundsstyret fremmer. Dette er i tråd
med eget punkt i de gjeldende mønstervedtektene.
Forbundsstyret foreslår at opplistingen av årsmøtetemaer kan utvides av den enkelte
forening når det er behov for å legge til andre temaer.
Forbundsstyret foreslår følgende paragraftekst:
§ 6 Årsmøte
Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen 31. mars. Årsmøtet skal innkalles av styret
minst to uker før avholdelse. Forslag til saksliste for møtet skal følge innkallingen. Saker til
årsmøtet skal være skriftlige og styret i hende senest én måned før årsmøtet. Det skal føres
protokoll fra årsmøtet.
På årsmøtet skal følgende behandles:
1.
Konstituering av møtet
Godkjenning av innkallingen
Godkjenning av dagsorden
Godkjenning av forretningsorden
Valg av ordstyrer
Valg av sekretær
Valg av tellekorps
Valg av to 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.
Retningslinjer for foreningsdriften
6.
Andre saker som styret har ført opp på dagsorden
7.
Styrets forslag til virksomhetsplan og budsjett
8.
Valg av styre i henhold til § 8
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9.
10.
11.
12.
13.

Foreningens utvalgsstruktur og valg av medlemmer til utvalg etter behov
Valg av valgkomite på tre medlemmer
Valg av revisor(er)
Eventuell utnevning av æresmedlemmer
Eventuelt forslag om vedtektsendringer med utgangspunkt i NJFFs vedtektsnorm

(Foreningen kan selv utvide temalisten ved behov.)
Årsmøtet skal ha tilsyn med at tidligere avgjørelser er utført i samsvar med forutsetningene.
Saker avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme, unntatt
ved personvalg hvor det foretas loddtrekning. Personvalg bør foregå skriftlig dersom det
foreligger flere forslag og noen krever skriftlig avstemning. Ellers har ingen tilstedeværende
mer enn én stemme. Det er ikke rom for fullmakter.
Inntil to representanter fra sentralleddet og/eller fylkesorganisasjonen har rett til å være til
stede med talerett.
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D – 8 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Gjeldende tekst i mønstervedtektene:
§ 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
tilstede på årsmøtet med talerett.

Organisasjonsutvalget:
§ 7 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, eller når et tidligere årsmøte har besluttet
det, eller når det blir krevd skriftlig av 1/3 av medlemmene. Melding av saker og innkalling
må skje innen de samme tidsrammer som for ordinært årsmøte.
Det skal føres protokoll fra ekstraordinært årsmøte.
Det skal ikke tas avgjørelser i andre saker enn de som er oppført i innkallingen.
Inntil to representanter fra sentralledd og/eller fylkesorganisasjonen har rett til å være til
stede med talerett.

Borre JFL:
Forslag 40:
§ 7 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, eller når et tidligere årsmøte har besluttet det, eller
når det blir krevd skriftlig av 1/3 av medlemmene. Melding av saker og innkalling må skje innen de
samme tidsrammer som for ordinært årsmøte.
Det skal føres protokoll fra ekstraordinært årsmøte.
Det skal ikke tas avgjørelser i andre saker enn de som er oppført i innkallingen.
Inntil to representanter fra sentralledd og/eller fylkesorganisasjonen har rett til å være tilstede med
talerett.

Forbundsstyrets kommentarer:
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Forslagene fra organisasjonsutvalget og Borre JFL er helt like. Forbundsstyret støtter
forslagene, og anbefaler Landsmøtet å tiltre den paragrafteksten.
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D – 9 STYRET

Gjeldende tekst i mønstervedtektene:
§ 8 STYRET
Foreninger ledes av et styre på ulikt antall medlemmer som sammen med 3 varamedlemmer
i prioritert rekkefølge, skal velges av årsmøtet for 2 år av gangen. Leder, kasserer og to
styremedlemmer står på valg samtidig, mens nestleder, sekretær og øvrige styremedlemmer
er på valg de øvrige år.
Styret er:

Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Kvinnekontakt
Ungdomsansvarlig
Skoleringsansvarlig
Utvalgsledere etter behov
Styremøte blir holdt når lederen fastsetter det, eller når det blir krevd av minst 3
styremedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer møter. Vedtak blir
gjort ved alminnelig flertall. Ved like stemmetall er forslag forkastet. Det skal føres protokoll
fra hvert styremøte.

Organisasjonsutvalget:
§ 8 Styret

Foreningen/laget ledes av et styre på ulikt antall medlemmer fra 5-11 samt tre
varamedlemmer, og skal velges av årsmøtet for to år av gangen, men slik at tilnærmet halve
styret er på valg hvert år. Styret har valgt leder, nestleder, sekretær, kasserer og inntil 7
styremedlemmer valgt etter funksjon.
Styremøte blir holdt når leder fastsetter det, eller når det blir krevd av minst tre medlemmer
av styret. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styrets medlemmer er til
stede, inkludert varamedlemmer. Vedtak blir gjort med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet
har leder dobbeltstemme. Styret er kollektivt ansvarlig for driften av foreningen/laget og for
de vedtak som gjøres.
Det skal føres protokoll fra hvert styremøte.
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Borre JFL:
Forslag 41:
§ 8 Styret
Foreningen/laget ledes av et styre på ulikt antall medlemmer fra 5-11 samt 3 vara medlemmer og
skal velges av årsmøtet for 2 år av gangen, men slik at tilnærmet halve styret er på valg hvert år.
Styret har valgt leder, nestleder, sekretær, kasserer og inntil 7 styremedlemmer valgt etter funksjon.
Styremøte blir holdt når leder fastsetter det, eller når det blir krevd av minst 3 medlemmer av styret.
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styrets medlemmer er til stede. Vedtak blir
gjort med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Styret er kollektivt
ansvarlig for driften av foreningen/laget og for de vedtak som gjøres.
Det skal føres protokoll fra hvert styremøte.

Forbundsstyrets kommentarer:
Forslagene fra organisasjonsutvalget og Borre JFL er helt like og Forbundsstyret støtter
forslagene. Forskjellen fra regelen i gjeldende mønstervedtekter er først og fremst at
forslaget innebærer en mindre detaljering av hvilke funksjoner som styret skal bestå av. I
tillegg innebærer forslaget en regelendring hvis det oppstår stemmelikhet ved avstemming,
fra at et forslag da er forkastet, til at leder har dobbeltstemme. Forbundsstyret anbefaler
Landsmøtet å tiltre dette forslaget.
Forbundsstyret foreslår også at vedtektsbeskrivelsen av hvilke ansvarsområder/posisjoner
som styret skal bestå av, kan utvides av den enkelte forening. F.eks. at de fire nevnte
posisjonene utvides med opplæringsansvarlig, barne- og ungdomsansvarlig, kvinnekontakt
mv
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D – 10STYRETS PLIKTER

Gjeldende tekst i mønstervedtektene:
§ 9 STYRETS PLIKTER
Styret skal:
1.

Verne om foreningens interesser, forvalte midlene og håndheve vedtektene.

2.

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

3.

Legge fram for årsmøtet melding om virksomheten i foreningen gjennom det siste
kalenderåret, revidert regnskap for kalenderåret, samt budsjettforslag og forslag til
arbeidsprogram for kommende år.

4.

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.
9.

Ivareta foreningens arkiv. (Overlevere om mulig til lokalhistorisk arkiv i kommunen.)
For øvrig sørge for at foreningen drives på en aktiv og god måte for å nå
målsettingene.

Organisasjonsutvalget:
§ 9 Styrets plikter

1.
2.
3.

4.

5.

Verne om foreningens/lagets interesser, forvalte midlene, håndheve vedtektene og
foreningens/lagets retningslinjer.
Gjennomføre årsmøtevedtatte saker og virksomhetsplan. Forberede, behandle og
fatte vedtak i saker av interesse for foreningen/laget.
Legge frem for årsmøtet melding om virksomheten i foreningen/laget gjennom det
siste kalenderåret, revidert regnskap, budsjettforslag og forslag til virksomhetsplan i
samsvar med NJFFs strategidokument, 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 NJFFs Forbundsstyre.
Sende årsmelding og regnskap til NJFF og fylkesorganisasjonen innen 1. mai hvert år.
Ajourføre tillitsvalgtliste i NJFFs medlemsregister og i Brønnøysundregisteret.
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6.
7.

Arbeide for forenings- og medlemsfordeler, herunder muligheter for økonomisk
støtte.
Ivareta foreningen/lagets arkiv.

Borre JFL:
Forslag 42:
§ 9 Styrets plikter
1. Verne om foreningens/lagets interesser, forvalte midlene, håndheve vedtektene og
foreningens/lagets retningslinjer.
2. Gjennomføre årsmøtevedtatte saker og virksomhetsplan. Forberede, behandle og fatte vedtak i
saker av interesse for foreningen/laget.
3. Legge frem for årsmøtet melding om virksomheten i foreningen/laget gjennom det siste
kalenderåret, revidert regnskap, budsjettforslag og forslag til virksomhetsplan i samsvar med NJFFs
arbeidsprogram, for kommende år.
4. 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.
5. Sende årsmelding og regnskap til NJFF og fylkesorganisasjonen innen 1. mai hvert år.Ajourføre
tillitsvalgtliste i NJFFs medlemsregister og i Brønnøysundregisteret.
6. Arbeide for forenings- og medlemsfordeler, herunder muligheter for økonomisk støtte.
7. Ivareta foreningen/lagets arkiv.

Forbundsstyrets kommentarer:
Forslagene fra organisasjonsutvalget og Borre JFL er svært like. I pkt. 3 henviser
organisasjonsutvalget til NJFFs strategidokument, mens Borre JFL forutsetter gjeldende
plansystem med arbeidsprogram. Begge foreslår at fristen for dokumentinnsending til NJFF
sentralt og fylkeslaget flyttes fra 31. mars til 1. mai. Dette er Forbundsstyret enig i, siden det
er en konsekvens av bl.a. at fristen for avholdelse av årsmøte er foreslått utsatt til 31. mars.
Med dagens IT-løsninger i NJFF er det ikke lenger nødvendig at lokalforeningene skal
rapportere både til NJFF sentralt og fylkeslagene etter et driftsår. Det er nok at
rapporteringen skjer i dokumentsenteret i NJFF-portalen. Der har begge de to
organisasjonsnivåene tilgang til rapportene.
Forbundsstyret mener at opplistingen av temaer kan suppleres med tillegg av den enkelte
forening.
Forbundsstyrets foreslår følgende paragrafinnhold:
§ 9 Styrets plikter
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1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Verne om foreningens/lagets interesser, forvalte midlene, håndheve vedtektene og
foreningens/lagets retningslinjer.
Gjennomføre årsmøtevedtatte saker og virksomhetsplan. Forberede, behandle og
fatte vedtak i saker av interesse for foreningen/laget.
Legge frem for årsmøtet melding om virksomheten i foreningen/laget gjennom det
siste kalenderåret, revidert regnskap, budsjettforslag og forslag til virksomhetsplan i
samsvar med NJFFs strategidokument, 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 NJFFs Forbundsstyre.
Rapportere årsmelding og regnskap til NJFF sentralt innen 1. mai hvert år. Ajourføre
tillitsvalgtliste i NJFFs medlemsregister og i Brønnøysundregisteret.
Arbeide for forenings- og medlemsfordeler, herunder muligheter for økonomisk
støtte.
Ivareta foreningen/lagets arkiv.

(Foreningen kan selv supplere listen med flere temaer.)
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D – 11REGNSKAP

Gjeldende tekst i mønstervedtektene:
§ 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.

Organisasjonsutvalget:
§ 10 Regnskap

Regnskapet følger kalenderåret og skal revideres av revisor(er) valgt av årsmøtet. Revisjonen
gir innstilling om regnskapet til årsmøtet. Foreningen/laget bør dekke reiseutgifter og
eventuelle andre utgifter som representanter for foreningen/laget blir påført i tjeneste.

Borre JFL:
Forslag 43:
§ 10 Regnskap
Regnskapet følger kalenderåret og skal revideres av revisor(er) valgt av årsmøtet. Revisjonen gir
innstilling om regnskapet til årsmøtet. Foreningen/laget dekker reiseutgifter og eventuelle andre
utgifter som representanter for foreningen/laget blir påført i tjeneste.

Forbundsstyrets kommentarer:
Forslagene fra organisasjonsutvalget og Borre JFL er nokså like, men har en betydelig
prinsipiell forskjell. Borre JFLs forslag innebærer at foreningen/laget dekker utgifter som
personer har i sin foreningsvirksomhet, mens organisasjonsutvalget foreslår at slike utgifter
bør dekkes. Dvs. at det fra organisasjonsutvalget er tydeliggjort at foreningen har
muligheten for ikke å dekke eller bare dekke deler av slike utgifter. Forbundsstyret støtter
BJFLs forslag, da dette gir en tydeligere føring, og ber Landsmøtet tiltre det forslaget.
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D – 12UNGDOMSGRUPPE

Gjeldende tekst i mønstervedtektene:
Gjeldende tekst i § 11:
Foreningen har egen ungdomsgruppe. Ungdomsgruppa avholder eget årsmøte. Medlemmer
inntil 25 år har stemmerett. På årsmøtet velges et ungdomsstyre bestående av leder,
sekretær, kasserer og et styremedlem. I tillegg skal det i styret sitte 1 representant valgt av
foreningen. Denne skal ha full tale-, forslags- og stemmerett. I foreningens styre skal en fra
ungdomsgruppa være representert med de samme rettigheter. Alle medlemmer i
ungdomsgruppa må stå tilsluttet forbundet.
Arbeidsområder for ungdomsstyret:
Forberede saker og innkalle til ungdomsgruppas årsmøte.
Behandle saker som er av betydning for ungdomsgruppa
Planlegge og samordne virksomheten i ungdomsgruppa etter de retningslinjer som til
enhver tid er gitt av foreningen.

Organisasjonsutvalget:
Organisasjonsutvalgets foreslår at denne bestemmelsen tas ut.

Borre JFL:
De øvrige forslagene fra Borre JFL må forstås slik at regler om ungdomsgruppe skal utgå.
Forbundsstyrets kommentarer:
Forbundsstyret forstår det slik at både organisasjonsutvalget og Borre JFL har som
forutsetning at foreningene skal kunne ha detaljregler tilknyttet vedtektene (retningslinjer)
med beskrivelser av utvalg. Dermed bør det ikke være behov for beskrivelse av
ungdomsutvalg i vedtektene. Forbundsstyret mener derfor at beskrivelsen av
ungdomsgruppe i gjeldende mønstervedtekter ikke tas inn i vedtektsnormen.
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D – 13VEDTEKTSENDRINGER

Gjeldende tekst i mønstervedtektene:
§ 12 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.

Organisasjonsutvalget:
Siden organisasjonsutvalget foreslår at landsmøtet vedtar vedtektene for fylkeslagene, er
det ikke foreslått noen videreføring av denne bestemmelsen.

Borre JFL:
De øvrige forslagene fra Borre JFL må forstås slik at reglene om vedtektsendringer i disse
vedtektene skal utgå. Dette som en konsekvens av at deres forslag innebærer at NJFFs
landsmøte vedtar vedtektene.
Forbundsstyrets kommentarer:
Forbundsstyrets forslag om vedtektsnorm, med muligheter for lokale tilpasninger,
innebærer at det bør være regler i fylkeslagsvedtektene om vedtektsendringer. Det er tross
alt foreningen selv i sitt årsmøte som vedtar de fullstendige vedtektene.
Forbundsstyret foreslår følgende paragraftekst:

§ 11 Vedtektsendringer
Foreningens vedtekter må være innenfor rammene i NJFFs til enhver tid gjeldende
vedtektsnorm. Dersom endringer i normen krever endringer i foreningens egne
vedtektstilpasninger, forplikter foreningen seg til å behandle dette på førstkommende
ordinære årsmøte.
Forslag til endringer i de deler av vedtektene som foreningen selv kan tilpasse krever 2/3
flertall på årsmøtet for å bli vedtatt. Vedtektsendringer må godkjennes av NJFF sentralt.
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D – 14UTMELDING AV NJFF

Gjeldende tekst i mønstervedtektene:
§ 13 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.

Organisasjonsutvalget:
§ 11 Utmelding av NJFF

Utmelding av NJFF krever 2/3 flertall på to på hverandre følgende ordinære årsmøter og
gjøres gjeldende fra førstkommende årsskifte etter endelig utmeldingsvedtak. Lovlig fattet
utmeldingsvedtak må meddeles NJFF innen 1. september i året før utmeldingen.
Dersom foreningen/laget trekker seg ut fra NJFF uten gyldig vedtak i henhold til vedtektene,
kan NJFFs fylkesorganisasjon overta foreningens/lagets eiendeler på uttrekningstidspunktet
til fremme for forbundets formål i kommune eller distrikt.

Borre JFL:
Forslag 44:
§ 11 Utmelding av NJFF
Utmelding av NJFF krever 2/3 flertall på to følgende ordinære årsmøter og gjøres gjeldende fra
førstkommende årsskifte etter endelig utmeldingsvedtak. Lovlig fattet utmeldingsvedtak må
meddeles NJFF innen 1. september i året før utmeldingen.
Dersom foreningen/laget trekker seg ut fra NJFF uten gyldig vedtak i henhold til disse vedtektene,
kan NJFFs fylkesorganisasjon overta foreningens/lagets eiendeler på uttrekningstidspunktet til
fremme for forbundets formål i kommune eller distrikt.

Forbundsstyrets kommentarer:
Forslagene fra organisasjonsutvalget og Borre JFL er helt like. Innholdet er det samme som i
gjeldende mønstervedtekter. Det er bare en liten språklig endring. Forbundsstyret støtter
forslagene, men foreslår at et kan endres til skal.
Forbundsstyrets forslag til paragraftekst:
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§ 12 Utmelding av NJFF
Utmelding av NJFF krever 2/3 flertall på to på hverandre følgende ordinære årsmøter og
gjøres gjeldende fra førstkommende årsskifte etter endelig utmeldingsvedtak. Lovlig fattet
utmeldingsvedtak må meddeles NJFF innen 1. september i året før utmeldingen.
Dersom foreningen/laget trekker seg ut fra NJFF uten gyldig vedtak i henhold til vedtektene,
skal NJFFs fylkesorganisasjon overta foreningens/lagets eiendeler på uttrekningstidspunktet
til fremme for forbundets formål i kommune eller distrikt.
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D – 15OPPLØSING AV FORENINGEN

Gjeldende tekst i mønstervedtektene:
§ 14 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.

Organisasjonsutvalget:
§ 12 Oppløsning av foreningen/laget

Dersom det foreligger et grunngitt forslag om oppløsing, skal styret behandle dette og legge
det fram for årsmøtet. Endelig avgjørelse i saken krever 2/3 flertall for oppløsing i to på
hverandre følgende årsmøter. Dersom det blir vedtatt å oppløse foreningen/laget, kan
midlene disponeres av NJFFs fylkesorganisasjon til fremme for forbundets formål i
kommunen eller distriktet.

Borre JFL:
Forslag 45:
§ 12 Oppløsning av foreningen/laget
Dersom det foreligger et grunngitt forslag om oppløsing, skal styret behandle dette og legge det fram
for årsmøtet. Endelig avgjørelse i saken krever 2/3 flertall for oppløsing i to på hverandre følgende
årsmøter. Dersom det blir vedtatt å oppløse foreningen/laget, kan midlene disponeres av NJFFs
fylkesorganisasjon til fremme for forbundets formål i kommunen eller distriktet.

Forbundsstyrets kommentarer:
Forslagene fra organisasjonsutvalget og Borre JFL er helt like. De er også nesten identiske
med gjeldende bestemmelse i mønstervedtektene, men med en prinsipiell forskjell.
Forslagene innebærer at det ikke lenger trengs vedtak på to ordinære årsmøter, men kun to
årsmøter. Dermed kan det også benyttes ekstraordinære årsmøter for å beslutte
foreningsoppløsning. Bakgrunnen for dette er at det ved flere anledninger har vist seg
uforholdsmessig tungvint og langdrygt å måtte vente et helt år for å få løst opp en forening,
f.eks. ved sammenslåing med naboforening. Forbundsstyret støtter dette, men foreslår et
tillegg om at fylkesstyret kan beslutte oppløsning dersom foreningen selv ikke er i stand til å
gjennomføre årsmøte.
Forbundsstyrets forslag til paragraftekst:
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§ 13 Oppløsning av foreningen/laget
Dersom det foreligger et grunngitt forslag om oppløsing, skal styret behandle dette og legge
det fram for årsmøtet. Endelig avgjørelse i saken krever 2/3 flertall for oppløsing i to på
hverandre følgende årsmøter. Dersom det blir vedtatt å oppløse foreningen/laget, kan
midlene disponeres av NJFFs fylkesorganisasjon til fremme for forbundets formål i
kommunen eller distriktet.
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D – 16UTVALG I LAGET/FORENINGEN

Gjeldende tekst i mønstervedtektene:

Forslag til paragrafordlyd ved eventuell etablering av utvalg:
§** FAGUTVALG
Fagutvalget er sammensatt av tre medlemmer, samt to varamedlemmer. Lederen er
styremedlem i foreningen. Medlemmene i utvalget blir valgt av årsmøtet for to år av gangen.
Fagutvalget skal:
1.
Planlegge å sette i verk ønskelige vilt- og fiskestelltiltak i samarbeid med styret.
2.
Bedre allmennhetens adgang til jakt og fiske.
3.
Sikre god kontakt/samarbeid med grunneierne.
4.
Følge opp kommunal planlegging og delta i kommuneplanarbeid i den hensikt å
bevare viltets og fiskens leveområder.
5.
Ordne med jakt- og fiskeoppsyn.
6.
Ordne med konkurranseaktivitetene, samt sette opp forslag til terminliste.
7.
Forberede besvarelser på høringer av faglig art for styret.
8.
Lage beretning om utvalgets arbeid siste år, samt utarbeide aktivitetsplaner.
§** VILTSTELLUTVALGET
Viltstellutvalget er sammensatt av tre medlemmer, samt et varamedlem. Lederen er
styremedlem i foreningen. Medlemmene blir valgt av årsmøtet for to år av gangen.
Viltstellutvalget skal:
1.
Planlegge og sette i verk ønskelige viltstelltiltak i samarbeid med styret.
2.
Bedre allmennhetens adgang til jakt.
3.
Sikre god kontakt/samarbeid med grunneierne.
4.
Følge opp kommunal planlegging og delta i kommuneplanarbeidet i den hensikt å
bevare viltets leveområder.
5.
Ordne med jaktoppsyn.
6.
Ordne med konkurranser på jaktsektoren.
7.
Forberede besvarelser på høringer av faglig art for styret.
8.
Lage beretning om utvalgets arbeid siste år, samt utarbeide aktivitetsplaner.
§** FISKESTELLUTVALGET
Fiskestellutvalget er sammensatt av tre medlemmer, samt et varamedlem. Lederen er
styremedlem i foreningen. Medlemmene blir valgt av årsmøtet for to år av gangen.
Fiskestellutvalget skal:
1.
Planlegge og sette i verk ønskelige fiskestelltiltak i samarbeid med styret.
2.
Bedre allmennhetens adgang til fiske.
3.
Følge opp kommunal planlegging og delta i kommuneplanarbeid i den hensikt å
bevare fiskens leveområder.
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4.
5.
6.
7.
8.

Sikre god kontakt/samarbeid med grunneierne.
Ordne med fiskeoppsyn.
Ordne med konkurranser på fiskesektoren.
Forberede besvarelser på høringer av faglig art for styret.
Lage beretning om utvalgets arbeid siste år, samt utarbeide aktivitetsplaner.

§xx KVINNEUTVALG
Kvinneutvalget er sammensatt av tre medlemmer, samt et varamedlem. Kvinneutvalget ledes
av foreningens kvinnekontakt. Medlemmer og varamedlem blir valgt av årsmøtet for to år.
Kvinneutvalget skal:
1.
Planlegge og sette i verk ønskelige aktiviteter rettet mot kvinner.
2.
Sikre godt samarbeid med andre utvalg i foreningen om de ulike kvinneaktivitetene
3.
Være aktive nettverksbyggere
4. Utarbeide egen aktivitetsplan og budsjett for et år av gangen og utarbeide årsberetning
som skal forelegges årsmøtet
5. Rapportere om sin virksomhet kontinuerlig til foreningens styre
Forbundsstyrets kommentarer:
Forbundsstyret mener at disse beskrivelsene ikke trenger å være med i vedtektsnormen.
Beskrivelse av utvalg og hva de skal ha som virksomhet kan vedtas av foreningsårsmøtet ut
fra de behov den enkelte forening mener å ha. Vedtektshjemlingen for dette går fram av § 6,
pkt. 9 i forslaget til vedtektsnorm.
Tilbake til sak 6.1.8
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