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Forslag til OFAs årsmøte – OFAs vedtekter
Solemskogen JFF foreslår å utvide tilgangen til å bli medlem av OFA for å gjøre organisasjonen mer
demokratisk. Dette foreslår vi å gjøre ved å gi alle kjøpere av sesongkort for fiske et automatisk
medlemskap i OFA, og dermed stemmerett på årsmøtet.
Forslaget utvider §3 i i OFAs vedtekter med en ny kategori medlemmer, altså kjøpere av sesongkort.
En slik utvidelse av §3 gis konsekvenser for § 4 (kontingent), §6 (ordinært årsmøte) og §7
(ekstraordinært årsmøte).
Videre fremmer vi endringsforslag for §14. Vi foreslår å fjerne den eksisterende begrensningen om at
ekstraordinært årsmøte ikke kan gjennomføre vedtektsendringer.

Bakgrunn for vårt forslag
Som stor lokal jeger- og fiskerforening er vi opptatt av gode tilbud innen jakt, fiske og friluftsliv. Godt
og tillitsfullt samarbeid med grunneierne i marka er helt avgjørende for å kunne gi brukerne et godt
tilbud som også er bærekraftig for naturen og kommende generasjoner.
Kultivering av fiske gjennom OFA har vært løst på en god måte for våre medlemmer og befolkningen.
Samtidig har vi registrert faglige diskusjoner om kultivering, diskusjoner om åpenhet og behov for å
utvikle organisasjonsdemokratiet i OFA som reiser viktige spørsmål.
Oslo kommune har tildelt OFA oppdraget med forvaltning av fiske i Oslomarka. Sammen med Bærum
kommune har Oslo ansvar for at OFA også oppfyller avtale med Løvenskiold-Vækerø. Etter det vi har
fått opplyst ble det i fjor inngått en avtale for tre år.
Oslo kommune stiller tomtearealer til disposisjon, bidrar med driftstilskudd, dekker kostnad for leie
av fiskeretter og stiller egen fiskerett vederlagsfritt til OFAs dispensasjon. For Oslo kommunes skog
ligger Mål og retningslinjer for Oslo kommunes skoger til grunn for forvaltningen.
På siste årsmøte ble det presisert fra politisk ledelse i Oslo at det forventes reformer av
styringsmodellen og større grad av åpenhet. Dette fremgår også av følgebrev med ny treårsavtale av
5. juli 2021; Bymiljøetaten vil oppfordre OFA til å igangsette et internt organisasjonsutviklingsarbeid
med henblikk på å oppnå et mer representativt demokratisk styre på årsmøter enn dagens modell
legger opp til. Dette inkluderer arbeid med eventuell nødvendig vedtektsendring.
Vi forstår forventningene fra Oslo kommune støttes fra Løvenskiold-Vækerø, og legger til grunn at
Bærum kommune ønsker slike reformer velkommen. OFA utfører sitt oppdrag på vegne av
grunneierne, uten avtale med grunneierne har OFA ingen berettigelse og må oppløses. Vi er usikre på
om styret i OFA har startet opp arbeid rundt vedtektsendringer, og på hvilken måte dette i så fall
berører styringsmodellen, og foreslår derfor forslag til årsmøtet.
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Når grunneierne skal vurdere tildeling av oppdraget med forvaltning av innlandsfiske i Oslomarka fra
2024 er det ikke gitt at OFA tildeles oppdraget. Solemskogen JFF er opptatt av at OFA setter seg i
posisjon til en slik videreføring.
Forslaget vårt om vedtektsendring følger også oppfordringen fra Bymiljøetaten i Oslo kommune om
et internt organisasjonsutviklingsarbeid og en mer representativ demokratisk modell, og setter
således OFA i en bedre posisjon med tanke på videreføring av oppdraget.

Stemmerett og representasjon på OFAs årsmøte
OFA styringsmodell er i dag avgrenset ved at sammensetningen av arbeidslag avgjør deltagelse på
årsmøtet. Siste tids utvikling har gitt grunn til bekymring, og vi opplever det viktig for OFA å utvikle
demokratiseringen.
OFA har et sammensatt frivillighetsapparat for at OFA skal nå sine mål. Vi utelukker ikke at det i dag
eksisterer deltagere som ønsker å delta på årsmøtet, noe de er avskåret fra.
Vi foreslår å videreføre representasjon fra lokalforeningene på OFAs årsmøte med tre delegater pr
lokalforening. Vårt forslag utgjør en endring i forhold til dagens skjevfordeling som på ingen måte tar
opp i seg medlemsantallet i den enkelte lokalforening. Slik kan vi skape bedre rammer for gode
diskusjoner, også på årsmøtet.
Vi utelukker ikke at grunneierne har viktige innspill til styringsmodellen, noe OFAs styre kan avklare
som del av forberedelser til årsmøtet i mars.

Ekstraordinært årsmøte
Vi foreslår å fjerne begrensningen om at ekstraordinært årsmøte ikke kan gjennomføre
vedtektsendringer. Begrunnelsen er at det kan oppstå forhold mellom ordinære årsmøter som gjør
det nødvendig å samle organisasjonen.

Forholdet til åpenhet og organisasjonsutvikling innenfor NJFF
På siste landsmøte i NJFF var listen over organisasjonssaker lang. En av flere endringssaker var
knyttet til åpenhet. Frem til i dag har det vært anledning til å operere med lukkede foreninger. Dette
er nå historie, og følges opp av NJFF. Kort oppsummert fremgår av landsmøtevedtaket at Enhver
person som er interessert i jakt, sportsfiske, annet friluftsliv og naturforvaltning kan bli medlem.
Vi ønsker styret lykke til med forberedelser til årsmøtet.

Med vennlig hilsen
Solemskogen JFF
Lars Farnes (sign)

Rolf Haakensen (sign)

Vedlegg: Endringsforslag
Kopi:
Byråd for Miljø- og samferdsel postmottak@byr.oslo.kommune.no
Bymiljøetaten postmottak@bym.oslo.kommune.no
Løvenskiold-Vækerø, divisjon skog kristian.berglund@lovenskiold.no
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Forslag, endring vedtekter
(kun de pkt som foreslås endret og markert i rødt):

§ 3 MEDLEMSKAP
Som medlemmer av OFA kan følgende opptas:
1.

Lokale jeger- og fiskerforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund i de kommuner
hvor OFA forvalter fiske.

2.

Kommuner som ligger innenfor OFAs forvaltningsområde.

3.

Fylkeskommuner som ligger innenfor OFAs forvaltningsområde.

4.

Grunneiere som OFA forvalter fiskeretten for.

5.

Personer som har løst årskort foregående kalenderår i OFA er medlem i OFA.

§ 4 KONTINGENT
Medlemskontingent for den enkelte medlemsgruppe i henhold til § 3, pkt 1, pkt 2 og pkt 3 fastsettes
av OFAs årsmøte etter innstilling fra styret. Medlemskontingenten vedtas for ett år av gangen, og
gjelder fra påfølgende kalenderår.
Det kreves ingen kontingent av private grunneiere som OFA har forvaltningsavtale med.
Styret fastsetter kontingent/pris for årskort, som gir medlemskap i OFA, jfr. §3 pkt 5.

§ 6 ORDINÆRT ÅRSMØTE
Ordinært årsmøte holdes hvert år innen 31. mars. Årsmøtet innkalles av styret minst fire uker før
avholdelse. Årsmøtet skal gis varsel minimum seks uker før årsmøtedato. Forslag til saksliste for
møtet skal følge innkallingen. Styrets årsberetning, revidert regnskap, forslag til budsjett og
arbeidsprogram kommende år skal også følge innkallingen.
Frist for innsendelse av saker til årsmøtet er 1. februar året årsmøtet holdes. Innsendte forslag til
vedtak skal forelegges årsmøtet med styrets innstilling.
Alle medlemmer har forslagsrett til årsmøtet.
Saker avgjøres med alminnelig flertall bortsett fra de saker som disse vedtekter foreskriver noe annet
for. Det skal føres protokoll fra årsmøtet.
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Til årsmøtet møter med stemmerett:
Medlemmer av OFA:
•
•
•
•
•
•
•

3 representanter fra hver medlemsforening.
Personer som i løpet av året har løst sesongbasert fiskekort i OFA (1 stemme)
2 representanter fra Oslo kommune (2 stemmer)
1 representant fra øvrige medlemskommuner (1 stemme per medlemskommune)
1 representant fra samarbeidende fylkeskommuner (1 stemme per fylkeskommune)
2 representanter fra Løvenskiold-Vækerø (2 stemmer)
Øvrige grunneiere (en stemme per grunneier)

Stemmerett på årsmøtet har bare medlemmer (jfr. §3). Det er ikke adgang til å stemme ved fullmakt.

§ 7 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, eventuelt når et tidligere årsmøte har besluttet det,
eller når minst 100 medlemmer skriftlig forlanger det.
Innkalling skjer på samme måte og med samme frister 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.

§ 14 VEDTEKTSENDRINGER
Forslag til vedtektsendringer krever 2/3 flertall på årsmøtet for å bli vedtatt.
Punktet Vedtektsendringer kan bare behandles av ordinært årsmøte foreslås å utgå

Sensitivity: Internal

