
PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I NORGES- JEGER OG FISKERFORBUND, 

NORDLAND  28. MARS 2022 PÅ TEAMS 

 

Sak   1.  
• Konstituering av årsmøtet i henhold til § 6. 

 

• Godkjenning av fullmakter. 

Møtet satt med 40 representanter med fullmakter. 

 

• Godkjenning av innkalling. 

Styrets innstilling til årsmøtevedtak: 

Innkallingen godkjennes  

 

Vedtak: Innkalling enstemmig godkjent. 

 

• Godkjenning av dagsorden 

Styrets innstilling til årsmøtevedtak: 

Styrets forslag til dagsorden tiltres 

 

Vedtak: Styrets forslag til dagsorden enstemmig vedtatt. 

     

• Valg av: 

Ordstyrer: Steinar Høgaas  

Sekretær: Ylva Edvardsen-Kvam 

2 delegater for underskrift av protokoll: 

Aleksander Løkås, Sulitjelma JFF og Hans Olav Bjelvin, Rana JFF 

 

 

Sak 2. Årsberetning fra siste kalenderår 
Styrets innstilling til årsmøtevedtak:  

Styrets årsberetning med de enkelte utvalg for perioden 2021 godkjennes. 

 

Vedtak:  

Styrets årsberetning med de enkelte utvalg for perioden 2021 godkjennnes med 

kommentar fra Arild Pettersen, Bodø JFF, at det er ønskelig med utfyllende kommentar 

om arbeidet/samarbeidet mellom Statskog og NJFF. 

 

 

Sak 3. Revidert regnskap fra siste kalenderår 
Ylva Edvardsen-Kvam fremla regnskapet og revisors beretning for 2021.  

 

Styrets innstilling til årsmøtevedtak:  

Regnskapet for 2021 og revisors beretning godkjennes. 

 

Vedtak: Regnskapet for 2021 og revisors beretning enstemmig godkjent etter utfyllende 

forklaring fra regionsekretær om korrigering av av feilnotering fra regnskapet 2020. 

 

 

 



Sak 4. Innkomne saker med styrets forslag til vedtak 
Innen fristen 10. januar 2022 er det ikke kommet inn saker fra foreningene.  

 

 

Sak 5. Andre saker som styret har satt opp på dagsorden 
Nye enhetlige vedtekter 

. Vedtekter NJFF Nordland pr 28.03.22 
 

Del  I vedtatt av NJFF/representantskapet 03.09.1999 

Del II vedtatt av årsmøtet i NJFF-Nordland 13.02.2000 

Endringer vedtatt av årsmøtet 30.03.2008. 

Endringer vedtatt av årsmøtet 14.03.2010. 

Endringer vedtatt av årsmøtet 04.03.2012. 

Endringer vedtatt av årsmøtet 09.03.2014. 

Endringer vedtatt av årsmøtet 05.03.2017. 

Endringer vedtatt av årsmøtet 11.03.2018. 

Endringer vedtatt av årsmøtet 17.03.2019 

Endringer vedtatt av årsmøtet 28.03.2022 

Gjeldende vedtekter er i henhold til vedtektsnormen for regionlag som ble vedtatt på 

Norges Jeger- og Fiskerforbunds landsmøte 14.11.21. 

 

§ 1 Regionlagets navn 

Regionlagets navn er Norges Jeger- og Fiskerforbund  Nordland, heretter forkortet  NJFF Nordland 

§ 2 Formål 

Regionlagets formål er det samme som for NJFF sentralt. 

 

Regionlaget er en sammenslutning av samtlige foreninger tilsluttet Norges Jeger- og 

Fiskerforbund i regionen og er det organisatoriske bindeleddet mellom NJFFs sentralledd og 

foreningene/lagene. Det har et spesielt ansvar med å ivareta organisasjonens formål i           

samfunnet for øvrig på regionnivå. 

§ 3 Regionlagets ledende organer 

Regionlagets ledende organer er: 

1. Årsmøtet 

2. Ekstraordinært årsmøte 

3. Styret 



§ 4 Regionlagets økonomi 

Forbundet sentralt refunderer til regionlagene den andelen av medlemskontingenten som 

Representantskapet har fastsatt. 

 

§ 5 Regionlagets 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.  

 

Representantene må ha fylt 14 år for å ha stemmerett.  

Medlemmer fra foreningene, som av NJFF er utnevnt i sentrale utvalg, regionsinstruktørene, 

NJFF - Nordlands representanter i Statskogs regionutvalg for Helgeland og Salten, samt leder av 

valgkomiteen kalles også inn til årsmøtet. Disse har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett så 

fremt de ikke samtidig møter som representant fra ei forening. 

Alle representantene skal vise fullmakt fra den forening de representerer 

 

På årsmøtet skal følgende behandles: 

1. Konstituering av møtet. 
- Godkjenning av representanter 
- 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 årsplan og budsjett. 
7. Valg av styre i henhold til § 7. 
8. Valg av ledere til årsmøteoppnevnte utvalg. 
9. Valg av valgkomite på tre medlemmer inklusive leder, så vidt mulig geografisk 

Til årsmøtet kan foreningene stille med representanter etter medlemstall fra foregående år. 

 

Mindre enn 50 medlemmer   1 representant og 1 observatør 

50 – 99 medlemmer    2 representanter 

100 – 199 medlemmer   3 representanter 

200 – 499 medlemmer   4 representanter 

Fra 500 medlemmer    5 representanter 



fordelt.  Medlemmene 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. Disse skal være gyldig medlem av en av 

regionens  lokalforeninger/lag eller være direktemedlem i regionlaget. 

12. Valg av 2 NJFF representanter til Statskogs regionutvalg for Helgeland og Salten. 
(Funksjonstiden følger det som til enhver tid er hjemlet i Regionutvalgets vedtekter) 
Representanten som velges til Statskogs regionutvalg skal være bosatt i den aktuelle regionen. 
Valgkomiteen fremmer forslag. 

13. Valg av andre komiteer og utvalg som anses hensiktsmessig for fylkeslagets arbeid. 

14. Bestemme sted for avvikling av neste årsmøte eller gi styret fullmakt til dette, samt om 
fylkeslaget skal dekke deler av representantenes reiseutgifter, og i så tilfelle ta beslutning om 
reisefordelingsmåte. 

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 representant kan ha mer enn 1 stemme, hvilket vil si at det kreves tilstedeværelse for å 

kunne avgi stemme Regionlagets styre har ikke stemmerett i saker  som gjelder beretning og 

regnskap. 

 

NJFFs sentralledd har rett til å være representert på regionlagets 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/lag 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. 

§ 7 Regionlagets styre  

Regionslaget ledes av et styre med følgende sammensetning: 

Leder, nestleder, sekretær og kasserer utgjør styrets arbeidsutvalg. I tillegg består styret av leder for 

Jaktutvalg, Fiskeutvalg, Ungdomsutvalg, Kvinneutvalg og Skyteutvalg, samt 2 varamedlemmer. 

Varamedlemmer innkalles ved behov. 

 

1. Styrets medlemmer og varamedlemmer velges for en periode på 2 år. Arbeidsutvalget og 

varamedlemmer velges på like årstall, utvalgene på ulike årstall. 



§ 8 Styrets arbeid 

Styret skal: 

1. Representere NJFF i sin region, utøve den administrative myndighet, håndheve 
vedtektene og ivareta regionens interesser hos foreninger og de                                     regionale 
myndigheter. 

2. Følge vedtatte strategiske planer. 
3. Forberede, behandle og fatte vedtak i saker av interesse for regionen. 
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 regionlagets 

virksomhet i                   kalenderåret. Ajourføre tillitsvalgtliste for regionlaget i NJFFs 
medlemsregister og i Brønnøysundregisteret. 

8. Utarbeide forslag til årsplan 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 regioninstruktører. 
12. Utarbeide instruks for regionlagets ansatte. 
13. Arbeide for forenings- og medlemsfordeler, herunder muligheter for 

økonomisk                                     støtte til regionlaget 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. 

 

§ 9 Vedtektsendringer 

Dersom NJFFs landsmøte vedtar endringer i de ufravikelige delene av vedtektsnormen for                      

regionlag, er regionlagene forpliktet til å ta de endrete bestemmelsene inn i sine vedtekter. 

Dette må gjøres senest i det første ordinære regionlagsårsmøtet etter landsmøtet. 

 

Endringer i vedtektene som regionlaget 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 Domsutvalg 

Regionlaget er forpliktet av bestemmelsene i gjeldende domsutvalg i NJFFs sentrale vedtekter 

og normer. 

 

§ 11 Oppløsning av regionlag 

Dersom det foreligger et grunngitt forslag om oppløsing av regionlaget, skal Forbundsstyret 

behandle dette etter retningslinjer for oppløsning og sammenslåing av regionlag og 

lokalforeninger/lag.   Dersom det blir vedtatt å oppløse regionlag, skal regionlagets midler 

disponeres av NJFF til fremme av forbundets formål i regionen. 

Styrets forslag til nye vedtekter godkjennes 

Vedtak: Vedtatt med 37 stemmer for og 3 stemmer mot 

Sak 6. Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett 
Styrets innstilling til årsmøtevedtak: 

Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett 2022 godkjennes. 

 

Vedtak: 

Arbeidsprogram og budsjett 2022 enstemmig vedtatt, med kommentar fra Roy 

Brubakk, Vefsn JFF, at budsjettpost 6500 – maskiner og utstyr,kontorteknisk. på kr 

30 000,- var altfor høy med tanke på at regnskap for 2021 viste en kostnad på kr 24280,- 

Delegaten mente administrasjonen hadde overforbruk av kontorteknisk utstyr til 

kontorene og påla styret større kontroll. 

 

 

Sak 7. Eventuell endring i fylkeslagets kontingentandel 
NJFFs landsmøte i november gjorde vedtak om å innføre mer enhetlige medlemskontingenter 

i organisasjonen. Tidligere har organisasjonsleddene selv bestemt sin andel av 

medlemskontingenten, noe som har resultert i et stort antall forskjellige kontingentstørrelser. 

Landsmøtevedtaket innebærer enklere medlemsadministrasjon og bedre kjøpsløsninger for 

nye medlemmer. 

For hovedmedlemskap er det innført en tredeling, hvor den enkelte lokalforening selv kan 

bestemme hvilket kontingentnivå som skal benyttes, det vil si lav, middels eller høy. For 

øvrige medlemskategorier vil nivået være enhetlig uavhengig av foreningstilknytning. 

Landsmøtet har vedtatt en ramme, det vil si maksimalbeløp, for satsene på hver 

medlemskategori. Dette innebærer blant annet maksimalbeløp også for de tre nivåene for 

hovedmedlemskap. 

Innenfor den landsmøtevedtatte rammen skal NJFFs representantskap beslutte kronebeløpet 

for hver medlemskategori. I praksis vil det sannsynligvis si at beløpene vil ligge litt i 

underkant av den øvre rammen som landsmøtet har vedtatt. Representantskapsmøtet som 

holdes våren 2022 skal vedta kontingentsatsene for 2023. 



Landsmøtevedtatt øvre kontingentramme 

Kategori Sentralt Fylke Forening Totalt 

Hovedmedlemskap med Jakt & Fiske lav 590 95 60 745 

Middels 590 95 135 820 

Høy 590 95 210 895 

Barne- og ungdomsmedlemskap med Jakt & Fiske 315 60 50 425 

Barne- og ungdomsmedlemskap uten Jakt & Fiske 185 60 50 295 

Pensjonist/uføremedlemskap med Jakt & Fiske 430 90 50 570 

Ektefelle/samboermedlemskap uten Jakt & Fiske 185 85 50 320 

Sidemedlemskap uten Jakt & Fiske 185 30 200 410 

Æresmedlemskap 310     310 

Direktemedlemskap med Jakt & Fiske 805     805 

Familiemedlemskap 780 120 220 1120 

 

Vedtak: Årsmøtet vedtar enstemmig Landsmøtets vedtak om enhetllige kontigentsatser. 

 

Sak 8. Valg av styre i henhold til § 8 i vedtektene 
Følgende verv/personer er på valg i 2022: 

 

Leder Steinar Høgaas, Rana JFF 

Nestleder ikke besatt, Elise Larsen som 1.vara er fungerende nestleder 

Kasserer Ylva Edvardsen-Kvam 

Sekretær Tove Bergquist, Fauske og Sørfold JFF 

1.vara Elise Larsen, Fauske og Sørfold JFF 

2.vara Stig Schjølberg, Brønnøy JFF 

Leder av kvinneutvalget da Monica Mathisen trakk seg 2021 

 

Valgkomiteens innstilling: 
 

Styreleder:   Steinar Høgås, Rana JFF  Gjenvalg 

Styrets nestleder:  Nils Kr. Brubakk, Vefsn JFF NY 

Sekretær:   Tove Bergkvist   Gjenvalg 

1.Varamedlem  Elise Larsen, Fauske & Sørfold JFF Gjenvalg 

2.Varamedlem  Stig Schølberg, Brønnøy JFF  Gjenvalg 

Leder kvinneutvalg  Beate Solli Nilsen, Sømna JFF NY 

 
Vedtak: 

Leder: Steinar Høgaas Gjenvalgt 

Nestleder: Norvald Ruderaaas(22 stemmer) Nils Kristian Brubakk(18 stemmer) 

Sekretær: Tove Bergkvist, gjenvalg 

1.vara Elise Larsen gjenvalg 

2.vara Stig Schølberg gjenvalg 

Leder av kvinneutvalg: Beate Solli Nilsen, Sømna JFF 

 



Sak 9.  

Valg av en valgkomite på 3 medlemmer, fortrinnsvis med god geografisk 

spredning i fylket, med personlige varamedlemmer. Medlemmene velges for 

2 år, slik at to medlemmer (med vara) er på valg på like årstall og en på 

ulike årstall 
 

Følgende verv/personer er på valg i 2022 for 2 år: 

 

- Medlem Merethe Barstrand, Moskenes JFF – 2 år 

- Personlig varamedlem: ikke besatt – 2 år 

- Medlem Harald Schjølberg, Bodø JFF – 2 år 

- Personlig vara Alf Brandsæther, Fauske og Sørfold JFF – 2 år 

 

Valgkomiteens innstilling: 

 

Komiteens leder, Jim Nerdal, Vefsn JFF - ikke på valg. 

Personlig vara, Nils Kristian Brubakk, Vefsn JFF – ikke på valg 

 

Som nye medlemmer og varamedlemmer for 2 år innstilles: 

Medlem:   Torfinn Kristoffersen, Øksnes JFF  

Varamedlem:  Stig Zachariassen, Narvik og Omegn JFF 

Medlem:  Caroline Rørvik Jensen, Fauske & Sørfold JFF  

Varamedlem:  Harald Schølberg, Bodø JFF 

 

Vedtak:  
Medlem:   Torfinn Kristoffersen, Øksnes JFF  2 år 

Varamedlem:  Stig Zachariassen, Narvik og Omegn JFF 2 år 

Medlem:  Caroline Rørvik Jensen, Fauske & Sørfold JFF 2 år 

Varamedlem:  Harald Schølberg, Bodø JFF 2 år 

 

Sak 10. Valg av revisorer eller pålegge styret å engasjere autorisert revisor 
Styrets innstilling til årsmøtevedtak: 

Årsmøte pålegger styret å engasjere autorisert revisor. 

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 

Sak 11. Valg av utsendinger til landsmøte  

 

Ikke relevant for 2022 

Sak 12. VALG AV 2 NJFF REPRESENTANTER TIL STATSKOGS 

REGIONUTVALG FOR HELGELAND OG SALTEN. (FUNKSJONSTIDEN 

FØLGER DET SOM TIL ENHVER TID ER HJEMLET I REGIONUTVALGETS 

VEDTEKTER).  

Ikke aktuelt 

( May Bardal valg i 2021 for Salten og Steinar Høgaas ble tidligere valgt for Helgeland) 

 



Sak 13 

 

 VALG AV ANDRE KOMITEER OG UTVALG SOM ANSES HENSIKTSMESSIG 

FOR FYLKESLAGETS ARBEID 

 

Ikke relevant for 2022 

Sak 14  

BESTEMME STED FOR AVVIKLING AV NESTE ÅRSMØTE ELLER GI STYRET 

FULLMAKT TIL DETTE, SAMT OM FYLKESLAGET SKAL DEKKE DELER AV 

REPRESENTANTENES REISEUTGIFTER, OG I SÅ TILFELLE TA BESLUTNING 

OM REISEFORDELINGSMÅTE 

 

Styrets forslag til årsmøtevedtak: 

Årsmøte 2023 legges til Bodø. 

 

Styret foreslår at representantenes reiseutgifter dekkes etter reisefordeling innen en ramme på 

kr 40.000. Det forutsettes at reisen foretas på rimeligste måte, og at reiseregning sendes 

Regionlagetlaget innen en måned etter årsmøtet.    

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

 

Møtereferent 

Regionsekretær 

Ylva Edvardsen-Kvam 

 

Underskrift protokoll      Underskrift protokoll 

Aleksander Løkås, Sulitjelma JFF Hans Olav Bjelvin, Rana JFF 

 

            

     

Aleksander Løkås (Apr 1, 2022 19:03 GMT+2) Hans Olav Bjelvin (Apr 2, 2022 09:42 GMT+2)
Hans Olav Bjelvin
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