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Forpliktende vedtektsnorm 
NJFFs landsmøte 2021 vedtok en vedtektsnorm for lag og foreninger. 

Normen inneholder de viktigste prinsippene for oppbygging og drift som organisasjoner må 

forholde seg til. 

Alle lag og foreninger tilsluttet NJFF må behandle sine vedtekter som årsmøtesak senest i 

2023. 

Etter vedtak om nye/endrete vedtekter i foreningen/laget, skal disse sendes til NJFF sentralt 

for endelig godkjenning. 

Vedtektsnormen inneholder en del bestemmelser (paragrafer) som er ufravikelige, mens 

annet innhold (paragrafer) skal eller kan lagene og foreningene tilpasse ut fra sine lokale 

forhold. 

Normen inneholder 14 paragrafer. 9 av disse skal stå urørt slik landsmøtet vedtok dem i 

normen. Lagene og foreningene skal eller kan gjøre tilpasninger i 5 paragrafer. Det gjelder 

paragrafene 1, 2, 6, 8 og 9. I tillegg må overskriften og innledningen tilpasses lokalt.  

Det skal ikke gjøres strykninger eller føyes inn tillegg ut over de tilpasninger som kan gjøres i 

de fem nevnte paragrafer. Dette notatet tar kun for seg de paragrafene i vedtektsnormen 

hvor lag og foreninger kan gjøre tilpasninger. 
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Om overskriften 
Overskriften skal være: 

Vedtekter for ………………………………………………….. 

 

Foreningens/ lagets navn skal fylles inn.  

 

 

 

Om innledningen 
Dette er det ingen eksakte føringer for, men det bør stå når disse vedtektene er vedtatt i 

foreningene. Dvs. årsmøtedatoen bør føres inn. 

I tillegg kan en gjerne ta med stiftelsesdatoen for foreningen/ laget og datoene for tidligere  

vedtektsendringer. Det bør også være med en henvisning til vedtektsnormen. 

 

 

 

Om § 1 Navn 
Normen er: 

Foreningens/lagets navn er …………………………., heretter forkortet ……………… 

 

Her skal lagets eller foreningens navn først fylles inn fullt utskrevet, og sist skal forkortelsen 

skrives. 

 

 

Et eksempel: 

Vedtekter for Brattlia Jeger- og Fiskerforening 

 

Et eksempel: 

Foreningen ble stiftet 27.februar 1954. 

Disse vedtektene ble vedtatt 19.02.2023. 

Vedtektene ble tidligere endret 25.02.1977, 15.03.1998 og 01.03.2009. 

Gjeldende vedtekter er i henhold til vedtektsnormen som ble vedtatt på Norges Jeger- 

og Fiskerforbunds landsmøte 14. november 2021. 

 

Et eksempel: 

Foreningens navn er Brattlia Jeger- og Fiskerforening, heretter forkortet BJFF. 
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Om § 2 Formål 
Teksten i vedtektsnormen skal stå urørt. Den er: 

Foreningens/lagets formål er de samme som for NJFF. Arbeidet i foreningen/laget skal bygge 

på NJFFs gjeldende strategidokumenter. 

 

NJFFs gjeldende strategidokumenter er handlingsprogram og arbeidsprogram. 

Foreningene/ lagene kan utvide denne generelle beskrivelsen, da helst med en konkretisering 

av eget formål. Dette kan hentes fra eksisterende vedtekter, samt NJFFs sentrale vedtekter 

og strategidokumenter. 

 

 

 

Om § 6 Årsmøte 
Teksten i vedtektsnormen er som følger: 

Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen 31. mars. Årsmøtet skal innkalles av styret minst 

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

skal være skriftlige og styret i hende senest to uker før årsmøtet. Endelig saksliste behandles av 

styret og gjøres kjent for medlemmene senest én uke før møtet. 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 

Et eksempel: 

Foreningens formål er de samme som for NJFF. Arbeidet i foreningen skal bygge på 

NJFFs gjeldende strategidokumenter. 

Foreningen skal: 

• Sørge for at jegere og fiskere har tilgang til å utøve jakt og fiske. 

• Påvirke til at jakt og fiske utøves i henhold til de offentlige og privatrettslige 

reglene. 

• Legge til rette for skytetrening og skytekonkurranser på sitt skyteanlegg. 

• Drive et aktivt fiskekultiveringsarbeid for å sikre høstingsverdige 

ørretbestander i sitt område. 

 

https://www.njff.no/njff-organisasjonen/handlingsprogram-2022-2027
https://www.njff.no/njff-organisasjonen/arbeidsprogram
https://www.njff.no/njff-organisasjonen/vedtekter?accordion_section=2-1&
https://www.njff.no/njff-organisasjonen/vedtekter?accordion_section=2-1&
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    - 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 årsplan og budsjett 

8. Styrets forslag til kontingentnivå (lav, middels, høy sats) for hovedmedlemskap 

9. Valg av styre i henhold til § 8 

10. Foreningens utvalgsstruktur og valg av medlemmer til utvalg etter behov. 

11. Valg av valgkomite på tre medlemmer 

12. Valg av revisor(er)  

13. Eventuell utnevning av æresmedlemmer 

14. Eventuelt forslag om vedtektsendringer med utgangspunkt i NJFFs vedtektnorm. 

 

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

Saker avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget forkastet, unntatt ved 

personvalg hvor det foretas loddtrekning. Personvalg bør foregå skriftlig dersom det foreligger 

flere forslag og noen krever skriftlig avstemming. Ellers har ingen tilstedeværende mer enn én 

stemme. Det er ikke rom for fullmakter. 

Inntil to representanter fra sentralleddet og/eller regionorganisasjonen har rett til å være til 

stede med talerett. 

 

Dette er en omfattende paragraf hvor normteksten ikke skal endres. Innholdet dekker alt som 

er viktig i forbindelse med årsmøtet. Likevel kan foreningen/ laget utvide den 14-punkts listen 

med andre temaer som skal tas opp på årsmøtet.  

 

 

 

Et eksempel: 

15. Valg av foreningens representanter til regionlagets årsmøte. 

16. Forslag på landsmøtesaker i NJFF. 

17. Årsmøte skal beslutte forvaltning av foreningens ressurser og avtaler.  
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Om § 8 Styret 
Innholdet i vedtektsnormen er: 

Foreningen/laget ledes av et styre på ulikt antall medlemmer, minimum tre, 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 består av årsmøtevalgt leder, nestleder kasserer og eventuelt 

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. 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. Denne skal gjøres kjent for medlemmene. 

 

 

 

Om § 9 Styrets plikter 
Innholdet i vedtektnormen er: 

1. Verne om foreningen/lagets interesser, forvalte midlene, håndheve vedtektene og 

foreningens/lagets retningslinjer. 

Et eksempel på lokal tilpasning: 

Foreningen ledes av et styre på 7 medlemmer, samt tre varamedlemmer, som velges 

av årsmøtet for to år av gangen, men slik at tilnærmet halve styret er på valg hvert år.  

Styret består av: 

• Leder  

• Nestleder 

• Kasserer 

• Sekretær 

• Opplæringsansvarlig 

• Ungdomsansvarlig 

• Kvinnekontakt.  

 

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. 

Vedtak blir gjort med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. 

Styret er kollektivt ansvarlig for driften av foreningen og for de vedtak som gjøres. 

Det skal føres protokoll fra hvert styremøte. Denne skal gjøres kjent for medlemmene. 
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2. Gjennomføre årsplan og andre årsmøtevedtatte saker. 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 foreningens/lagets arkiv. 

 

Denne opplistingen skal stå uendret, men foreningen/laget kan gjøre tilføyelser. 

 

 

 

Beslutning av og gyldighet for nye vedtekter 
Foreningens/lagets årsmøte gjør vedtak om hele vedtektsettet med utgangspunkt i normen 

fra landsmøtet, dvs. både de ufravikelige delene (paragrafene) og de delene (paragrafene) 

hvor foreningen/laget har gjort lokale tilpasninger. 

De nye vedtektene er gyldige når NJFF har godkjent dem.   

Dersom foreningen/ laget ønsker er det mulig å sende inn styrets vedtektsforslag for en 

forhåndsgodkjenning. Vedtektene sendes da til NJFF sentralt, med kopi til regionlaget, i god 

tid før årsmøtet. 

Nye vedtekter skal sendes til NJFF på mail vedtekter2023@njff.no som word-fil.  

Eksempler på flere styreplikter som foreningene/lagene selv kan føye til: 

8. Følge opp medlemssituasjonen. 

9. Drive et aktivt ungdomsarbeid. 

10. Forvalte foreningens ressurser i tråd med gjeldende avtaler og vedtak besluttet 

på årsmøtet.  

 

 

mailto:vedtekter2023@njff.no

