SJFF
VEDTEKTER GJELDENDE FOM 06.03.2013
§1
FORENINGENS NAVN OG FORMÅL
Foreningens navn er Stjørdal Jeger- og Fiskerforening.
Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund.
Foreningens formål er:
1. Å knytte jegere og fiskere og andre interesserte sammen i felles arbeide for positive tiltak
innen vilt- og fiskestell.
2. Å arbeide for at foreningens medlemmer skal få best mulig adgang til å drive jakt og fiske.
3. Å arbeide for fremme av human jakt og ansvarsbevisst ferdsel i skog og mark.
4. Å innarbeide i den almenne bevissthet aktelse for landets jakt-, fisk- og friluftslovgivning.
5. Å arbeide for riktig bruk av våpen og fiskeredskap.
6. Å innarbeide i den almenne bevissthet økt forståelse for medlemmenes ansvar for den
levende natur. Herunder å ivareta en sunn forvaltning av naturmiljøet og gi kunnskap om og
respekt for de lover som til enhver tid gjelder.
§2
MEDLEMMER
SJFF er åpen forening, hvor alle som ønsker å støtte foreningens formål kan bli medlem. Alle
medlemmer kan velges inn i styre og utvalg.
§3
MEDLEMMENES PLIKTER
Ethvert medlem er pliktig til å motta verv de har blitt valgt til på alle nivå, men kan avstå fra å
motta valg for så lang tid som det har fungert.
§4
SANKSJONER MOT MEDLEMMER
Medlemmer som gjør seg skyldig i forsettlig overtredelse av jakt- og fiskelovgivningen, skader
foreningen og dens formål, eller som handler illojalt ved selv eller gjennom andre forsøker å frata
eller forringe leieforhold til grunneierne, kan suspenderes av styret for kortere eller lengre tid.
Medlemmet har rett til å forelegge sin sak for årsmøtet, som treffer beslutning i saken med 2/3
flertall.

§5
FORENINGENS LEDENDE ORGANER
De ledende organer er:
1. Ordinært årsmøte.
2. Ekstraordinært årsmøte.
3. Styret.
4. De av årsmøtet valgte utvalg.
§6
STYRETS SAMMENSETNING
Foreningen ledes av et styre med følgende sammensetning:
- Leder
- Nestleder
- Kasserer
- Sekretær
- Ledere for de valgte utvalg.
Alle ledere av de valgte utvalg er medlemmer av styret. Styrets og utvalgenes medlemmer velges
for 2 år av gangen, hvorav ca. halvparten velges annethvert år, etter fastsatt mønster. Foreningens
leder velges for ett år av gangen.
§7
STYREMØTER
Styremøte avholdes når lederen bestemmer det, eller når minst 3 av styremedlemmene forlanger
det. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene møter. Beslutninger
fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet skal lederens stemme være avgjørende. Over styrets
forhandlinger føres protokoll som arkiveres.
§8
STYRETS PLIKTER
Styret plikter å:
1. Ivareta foreningens anliggender, forvalte dens midler og håndheve vedtektene.
2. Fastsette korttyper og kortpriser etter råd fra utvalgene.
3. Kontrollere fortegnelse over foreningens medlemmer.
4. Forelegge for årsmøtet beretning om foreningens virksomhet siden siste årsmøte,
revidert regnskap for kalenderåret, samt bud-sjettforslag, og eventuelt aktivitetsplan
for kommende år.
5. Forelegge for årsmøtet eventuelle forslag om utnevnelse av æresmedlemmer og
tildeling andre påskjønnelser, samt fremlegge eventuelle forslag om tildeling av
Norges Jeger- og Fiskerforbunds diplomer eller gullmerke for videreformidling til
forbundsstyret.
6. Sende årsberetning med regnskap til Norges Jeger- og Fiskerforbund innen 31. mars hvert år
og kopi til fylkessekretær.
7. Opprette nye komitéer eller grupper når det er behov for det.

§9
ORDINÆRT ÅRSMØTE
Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen 15.mars. Det innkalles av styret med 3 ukers
varsel. Innkallelsen skal være ledsaget av møtets dagsorden. Saker som ønskes behandlet på
årsmøtet, må være innsendt til styret innen 2 uker før årsmøtets dato.
På årsmøtet skal det velges dirigent/er, referent/er og to til å undertegne protokollen.
Stemmeberettiget er alle som har betalt medlemskontingent for foregående eller inneværende
kalenderår.
Forslag til vedtektsendringer krever minst 2/3 av de avgitte stemmer for å bli vedtatt.
Over årsmøtets forhandlinger skal det føres protokoll.
Det ordinære årsmøtet skal:
1.
Behandle styrets beretning og foreningens virksomhet i foregående kalenderår.
2.
Behandle foreningens regnskap for foregående kalenderår.
3.
Behandle styrets budsjettforslag og eventuelle aktivitetsplaner
4.
Fastsette medlemskontigenten.
5.
Tilse at tidligere fattede beslutninger er utført i overensbestemmelse med
forutsetningene.
6.
Utnevne eventuelle æresmedlemmer, samt fatte beslutninger om andre påskjønnelser
til medlemmer etter innstilling fra styret.
7.
Velge styrets leder og nestleder.
8.
Velge styrets øvrige medlemmer.
9.
Velge utvalgenes medlemmer og vararepresentanter.
10.
Opprette og velge nye utvalg når det er behov for det.
11.
Velge 2 revisorer
12.
Velge valgkomitè på 3 medlemmer
13.
Fatte beslutning om andre på dagsordenen oppførte saker.
14.
Fatte beslutning om saker utenfor dagsordenen som årsmøtet måtte beslutte å ta opp til
behandling. Beslutning om dette krever ¾ av de avgitte stemmene.

§10
EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner det ønskelig, eller dersom det skriftlig
forlanges av minst 1/3 av medlemmene. Det innkalles med samme varsel og på samme måte som
bestemt for ordinært årsmøte. Det ekstraordinære årsmøtet behandler kun de på dagsordenen
oppførte saker. Over møtets forhandlinger føres protokoll.
§11
UTVALGENE
Hvert utvalg består av minst 5 medlemmer samt 2 varamedlemmer. Lederens varamedlem til
styret velges av utvalget blant utvalgets medlemmer.
Hvert utvalg skal i samråd med foreningens styre:

1. Innsende til styret beretning om arbeidet i det foregående kalenderår, senest 4 uker før
årsmøtet.
2. Overfor valgkomitèen eventuelt fremme forslag på medlemmer til utvalget.
3. Utvalgene utarbeider forslag til egne aktivitetplaner samt budsjett, som legges fram for styret
og godkjennes av årsmøtet.
4. Fra utvalgsmøtene skal det skrives referat som også overleveres styret.
§ 11A
JAKTHUNDUTVALGET
Utvalget skal om mulig ha representanter fra både fugle- hare- og storvilt/ettersøkshund-siden.
Jakthundutvalget skal i samråd med foreningens styre:
1.
2.
3.
4.
4.

Arbeide for jakthundens positive utvikling både eksteriørmessig og bruksmessig.
Arbeide for økt forståelse for jakthundens plass i lokalsamfunnet og for å minske
problemer med et økt hundehold.
Sørge for at det gis muligheter for medlemmene til å delta i aktiviteter med sine
jakthunder. Arrangere hund/sau dressur og utstede attest for deltagelse.
I samarbeid med jaktskyteutvalget arbeide for at medlemmene skal få best mulig
adgang i å drive jakt.
§11B
JAKTSKYTEUTVALGET

Jaktskyteutvalget skal i samråd med foreningens styre:
1.
2.
3.
4.

Arbeide for å dyktiggjøre medlemmer og andre interesserte til jaktskyting innen ulike
disipliner. Det skal legges stor vekt på sikkerhet.
Arbeide for videre utvikling av foreningenes jaktskyteanlegg innen ulike disipliner.
Arrangere relevante kurs.
I samarbeid med jakthundutvalget arbeide for at medlemmene skal få best mulig
adgang til å drive jakt.
§11C
FISKEUTVALGET

Fiskeutvalget skal i samråd med foreningens styre:
1.
2.
3.
4.

Planlegge og gjennomføre ønskelige tiltak innen fiskestell samt arbeide for å skaffe
fiskemuligheter for medlemmene.
Utarbeide forslag til fiskeregler som legges fram for styret.
Organisere instruksjon i bruk av fiskeredskaper.
Sammen med foreningens styre samarbeide med elveeierlaget der dette er naturlig.

§ 11D
UNGDOMSUTVALGET
Ungdomsutvalget skal i samråd med foreningens styre:
1. Medvirke til at ungdommene ser hvilke muligheter vår natur tilbyr og gi ungdommene
forståelse for og verne om og utnytte disse ressursene på en fornuftig måte slik som
ved spredning av informasjon, ved å arrangere turer, konkurranser, kåserier og
lignende.
2. Avholde medlemsmøter og legge særlig vekt på sosialt samvær samt
organisasjonsmessig skolering av utvalgets medlemmer.
3. Utvalgsmedlemmene fordeles faglig som representanter i jakthundutvalget,
jaktskyteutvalget og fiskeutvalget.

§ 11E
KVINNEUTVALGET
Kvinneutvalget skal i samråd med foreningens styre:
1. Medvirke til at damer ser hvilke muligheter vår natur tilbyr og gi kvinnene forståelse
for og verne om og utnytte disse ressursene på en fornuftig måte slik som ved
spredning av informasjon, ved å arrangere turer, konkurranser, kåserier og lignende.
2. Avholde medlemsmøter og legge særlig vekt på sosialt samvær samt
organisasjonsmessig skolering av utvalgets medlemmer.
3. Planlegge og iverksette tiltak innen jakt, fiske og friluftsliv for å øke interessen for
dette hos damer spesielt.
§ 11F
INNLANDSFISKEUTVALGET
Innlandsfiskeutvalget skal i samråd med foreningens styre:
1. Planlegge og gjennomføre ønskelige tiltak innen fiskestell
2. Arbeide for å skaffe innlandsfiskemuligheter for medlemmene samt informere om
mulighetene
3. Arrangere relevante kurs og arrangement

§ 12
FORENINGENS ØKONOMI
Foreningens regnskap følger kalenderåret. Foreningen dekker utgiftene for sine representanters
reiser til landsmøter o.l. etter reisefordeling. Foreningen dekker også valgte eller styreoppnevnte
representanter sine utgifter til møter for å ivareta foreningens interesser.
Foreningen bærer ansvar for den kontingent som forbundets landsmøte har fastsatt.

Foreningen bærer ansvar for æresmedlemmenes kontingent.
Det føres underregnskap for utvalgene. Foreningens leder og kasserer har full disposisjonsrett til
alle konti som tilhører foreningen.
§ 13
REPRESENTASJON
Lederen og/eller den/de styret oppnevner kan representere foreningen.

§ 14
FORENINGENS UTMELDING AV NJFF
For å melde foreningen ut av Norges Jeger- og fiskerforbund kreves årsmøtevedtak med skriftlig
avstemming og 2/3 flertall av avgitte stemmer. Resultatet av avstemmingen legges fram på første
ordinære årsmøte til endelig vedtak.
§15
FORENINGENS OPPLØSNING
I tilfelle det foreligger motivert forslag om oppløsning av foreningen eller enkelte utvalg, skal
styret behandle det slik som bestemt for endring-er av vedtektene. For vedtak om oppløsning
kreves 2/3 flertall på 2 etterfølgende ordinære årsmøter. Hvis forslaget om oppløsning blir
vedtatt, skal det siste årsmøte ta beslutning om fordeling av foreningens/utvalgets midler. Disse
skal tilfalle foreninger eller institusjoner med lignende formål til bruk i foreningens distrikt.
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