
Årsmøte dokumenter 2023. 
Inkludert årsberetninger og regnskap 2022. 

 

              
 

                                   

   
                                   1. 



Forside bilde: 
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• Venstre oppe: Ungdommen på duejakt, august.  /Fotograf: Bjørnar Pedersen/ 

• Nede: Vilt og Fiske-aften, mai. /Fotograf: Bjørn W. Abrahamsen/ 
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Innkallingsprosedyrer til årsmøtet Onsøy Jeger & fiskerforening. 

Årsmøte 
Mandag 6 februar 2023 

Start kl. 19.00 
Klubbhuset 

Første innkalling: 

• 5 januar 2023
• Hjemmeside, Facebook, e-post, SMS og Fredrikstad blad.

(I følge §6 i våre vedtekter)
• Også lagt ut i NJFF aktivitetskalender.

Andre innkalling: 

• 30 januar 2023
• Årsmøtedokumenter lagt ut på hjemmeside og delt Facebook.
• E-post varsling utsendt medlemmer.
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Årsmøte 2023 
Onsøy jeger og fiskerforening 
Mandag 6 februar, Start 19.00 

Sted: Klubbhuset, Vikaneveien 530 

Dokumenter legges ut på hjemmesiden i forkant av årsmøtet, 
Valgkomitéens innstilling fremlegges på årsmøtet  

1. Leder har ordet:

2. Telle og godkjenne, stemme-berettigede:  stk. medlemmer (godkjent medlemskap 2023) 

3. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden:

4. Velge 1 dirigent:

5. Velge 1 referent:

6. Velge 2 til å skrive under protokoll: ________________________og________________________

7. Dirigent leder årsmøtet:

8. Årsberetninger: Styret- 

Lerdueutvalget- 

Jakt/ Rifleutvalget- 

Nord-Odal 

Studie/ Kurs- 

Ungdom-  V/Jaktskytterskolen 

Ungdom-  V/JOFS 

Fiskeutvalget- 

Kvinneutvalget- 

Regnskapsfører- 

9. Godkjenne regnskap for 2022-

10. Sette kontingenten for 2024-  Innstilling om Høy, Middels eller lav. 
11. Godkjenne arbeidsprogram for NJFF  2023-

12. Innkommende saker til Årsmøtet 2023: 2 saker fra styret.

1. Enhetlige vedtekter for lokallag i NJFF.

2. Intern arbeidsinstruks for Valgkomité.

13. Godkjenne forslag til budsjett:

14. Valgkomiteens leder fører komiteens innstilling til valg:

15. Valg ifølge organisasjonsplanen. (Styre og utvalgslisten):

16. Godkjenne årsmøtet:

17. Klubben overrekkes styreleder for 2023.

18. Hvis årsmøtet underkjennes, kaller sittende styre inn til ekstraordinært årsmøte innen 1 mnd.
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Styret i Onsøy JFF fremmer følgende forslag til forretningorden for årsmøtet 2023: 

1. Godkjent for deltagelse på årsmøtet, er betalt medlemskontingent senest 6 februar 2023.

2. Lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som er fremmøtt.

3. Talerett har alle fremmøtte medlemmer i Onsøy JFF.

4. Forslagsrett har alle fremmøtte medlemmer i Onsøy JFF.

5. Stemmerett har alle fremmøtte medlemmer i Onsøy JFF.

6. Taletid:
Med unntak av innlederne er taletid 3 minutter første gang og 2 minutter andre gang i hver sak. 
Ingen har rett til ordet mer en 3 ganger i samme sak.

7. Kun saker oppført på dagsorden kan behandles.

8. Dersom ikke annet er bestemt, avgjøres alle saker med alminnelig flertall.
Ved stemmelikhet forkastes forslaget..
Personvalg gjøres skriftlig, om det kreves av minst 1 person.

9. I protokollen innføres de generelle saker, innkomne saker, avstemning og vedtak besluttet av 
årsmøtet.
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ONSØY 
JEGER OG 
FISKEFORENING 
Stiftet 12.03.79 

Postboks 7, 1625 MANSTAD 
Bankgiro: 1121.37.81725 
Hjemmeside: http://www.njff.no/ostfold/onsoy 
Org.nr: 993 787 922 
E-post: bw-abrah@online.no

Brev sendes foreningens adresse, 
Ikke privatpersoner! 

 torsdag, 26. januar 2023 

Styrets årsberetning for 2022 

Styret har i 2022 bestått av: 

Styreleder:   Bjørn Willy Abrahamsen 
Nestleder: Jon Arne Jørgensen 
Kasserer: Bjørn Berg 
Sekretær: Pål Elvestad 
Styremedlem: Finn Roger Nicolaysen 
1 vara: Per Erik Lørdal 
2 vara: Viggo Bjerkansmo 
Leder jentegjengen: Caroline Klemsdal 
Leder Lerdueutvalget: Hans Petter Holme 
Leder Jakt/ Rifleutvalg: Øystein Mangrud 
Leder fiskeutvalget: Bjørnar Pedersen og Lillian Sollie 
Leder Ungdomsutvalget: Rune Tungfeldt 
Studie/ Jegerprøve ansvarlig:   Øystein Mangrud 
Ungdomskontakt:                   Trym Mortensen 

Styremøter: 
Starten på 2022 var dessverre også preget av Corona-pandemien. 
Året begynte med å avlyse Torleif`s minnestevne, som skulle blitt arrangert 8 januar. 
Årsfesten i januar måtte utsettes, Medlemsmøtet med videoshow fra Høgfoss og Fallan måtte utsettes. 
Årsmøtet foregikk dessverre på TEAMS dette året også, men vi kom oss helskinnet igjennom. 
Takket være Øystein Mangrud som var TEAMS koordinator under årsmøtet. 
Skytebaner og klubbhus måtte holdes stengt frem til vi endelig kunne åpne opp igjen den 22 januar. 
Men fortsatt med restriksjoner om avstand og mengder i lokaler. 

Som frivillig tillitsvalgt i et styre under slike omstendigheter møter man utfordringer. 
Mange mener og synes, mens de som sitter med ansvaret for å følge stadig forandrede restriksjoner ikke 
kan gå ut fra meninger eller lyst. Man må følge gjeldende regler, om man liker det eller ei. 
Det kan til tider være tungt, når nyhetene ut ikke er hva de fleste ønsker! 

Styret har stått meget samlet i disse avgjørelser, og foreningen er nå i full drift igjen. 

Det har blitt gjennomført 10 styremøter og 1 fellesmøte i 2022. 

Noen saker styret har jobbet med i 2022: 
Corona restriksjoner, sporting bane, priser på skudd og duer, festekontrakter, stevner, medlemsmøter, 
drift av utvalg, tilgang på jakt i Onsøy, nye jaktterreng, Oslofjorden, tippemiddelsøknad, nye 
medlemmers medlemskaps -lengde i overgang til 12 mnd., div. høringer i kommune og fylke, søknader på 
midler til ungdom, rapporteringer for mottatte midler til ungdom, høring om jakt på Fredrikstad 
kommunes eiendommer, medlemmer i NIF/NSF og åpen halvtime med styret i NJFF Østfold. 
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Medlemsmøter:  
2022 var preget av Corona pandemien på en spesiell måte, folket har gått i dvale. 
Vi har nå hvert uten samhold, aktiviteter og sosialt fellesskap i 2 år. 
Det bærer det friville Norge preg av ennå. 

Vi arrangerte et vanlig medlemsmøte 4 april, der vi viste NJFF filmen, «Jakt- og Fiskelandet». 
Det møtte 7 personer, alle fra styret L 
Vi slo på store-trommen, sammen med Borge JFF, Hvaler JFF, Kr. øy JFF og Råde JFF den 27 april. 
Høgfoss og Fallan, Jaktfilm show på Fredrikstad event. Disse foreningene utgjør ca. 1500 medlemmer til 
sammen. Det møtte 35 stk (8 fra Onsøy JFF).  SYND! 
Det var en heidundrende kveld, og vi lo så tårene trillet til tider. 
Årsfesten ble gjennomført i beste stil 30 april, en super aften i hyggelig lag. 
Vilt og Fiskeaften 30 mai, der møtte det opp 66 personer J 
En forrykende kveld der ungdommen og ledere serverte utsøkt mat, som de hadde brukt 2 fulle dager på å 
forberede. 
Vilt og fiskeaften 5 desember, der møtte det opp 50 personer J 
Nok en forrykende aften, og nok en gang sto ungdommen med ledere på kjøkkenet til sammen 160 timer. 
TUSEN TAKK FOR NYDELIG MAT J 

Dugnad: 
Når vi endelig kunne åpne opp igjen, var utvalga klare til innsats. 
Kvinneutvalget: Har hatt skytedager med hagle og rifle. 
Lerdueutvalget: Har hatt åpent fra det ble lovlig, med færre og færre restriksjoner. 
Jakt/ Rifleutvalget: Har hatt åpent hele sesongen. 
Fiskeutvalget: Lite fiske-aktiviteter, men dugnad på hengere, spøkelsesteiner og kultivering har det blitt. 
Ungdomsutvalget: Strandryddedag, 2 vilt og fiskeaftener, jaktskytterskole og jakt og fiskeskole. 
Jegerprøvekurs: Det ble gjennomført 4 jegerprøvekurs i 2022 
Nord Odal: Ikke stor aktivitet, men 2 hele uker + noen helger. 
Stevner: 2 skytestevner i 2022, Påskekarusellen og RM (FM) Jegertrap  
Hundefor: Har blitt hentet og solgt på skytebanen, liten etterspørsel gjør at vi ikke fortsetter salget. 

Ikke faste dugnader: 
Skive-bua:  Er nå flyttet ned på riflebanen, låsesylinder er bestilt. 
Grill-hytte:  Vi fikk en grill-hytte, og den måtte bort til en gitt dato. Dag og natt gikk med for å 

hente    den Skal settes opp ved klubbhuset fremover. 
Takker Viggo Bjerkansmo, Øystein Mangrud, Steinar Gundersen, Knut Ø. Johnsen      
og Kennet for super innsats. 

Nord-Odal: Maling, gardiner, tømming av dass, klipping og vask. 
Takker Line Ø. Angeloff, Rune Tungfeldt og Jonas A. Lorentzen for super innsats. 

Klubbhus: Vask og rydd av hele klubbhuset, rens og boning av gulv.  
Flere å takke, men spesielt Line Ø.Angeloff, Hans Hvidsten og Øystein Mangrud 

WC: Rydd og vask, nye hyller. 
Takk til Line Ø. Angeloff og Hans Hvidsten 

Sekretariat: Rydding, vask og nytt hyllesystem. 
Takk til Line Ø. Angeloff og Hans Hvidsten 

Strandrydding: 15 mai arrangerte ungdomsgruppa strandrydding. 
Tusen takk til alle som deltok. 

Sjøfugltelling: 22 mai ble det arrangert massiv sjøfugl telling fra Skjeberg til Moss. 
Onsøy JFF stilte med 3 båter og over 12.000 fugl ble totalt observert. 
Takker Viggo Bjerkansmo, Trond Andersen, Bjørnar Pedersen, Trond A. Svendsen, 
Ole C. Drivenes, Zacharek Premyslaw, Per Erik og Janne Lørdahl 

Bisittere: Tusen takk til alle bisittere, uten dere blir det ingen opplærings jakt. 

Tusen takk til dere alle, det er på grunn av dere at folk trives i Onsøy JFF J            . 



 Økonomi: 

Foreningen har kommet seg bra ut av pandemien. 
Året startet litt tregt, men kom seg godt i siste halvdel av 2022. 

Kasserer Bjørn Berg har gjort en kjempe jobb med innkjøpsmeldinger, betalinger og bilagshåndtering. 
Det var ikke mye å ta tak i når vi gjennomgikk regnskapet for 2022, noen få føringer så var alt på stell. 
Nok et bevis om at de månedlige oppgjørene fra lerdue og riflebanen har fungert veldig bra. 

Men vi må nok en gang be alle som kjøper inn varer eller tjenester om å bruke Innkjøpsmeldinger, og 
legg ved kvitteringen. Dette må kasserer bruke mye tid på. 

Regnskapsfører Terje omtaler hele økonomien i sin årsberetning, så detaljene får dere der. 

Kort fortalt har det vært et meget bra år, og vi går ut med et overskudd på 197.619.- 

Nå i dette noe mer normalåret endte vi opp med hele 554 regnskaps-bilag. 
Det er mye å holde styr på, så: HVEM, HVA, HVOR er en enkel huskeregel ved innkjøp J 
Det tette samarbeidet mellom regnskapsfører, kasserer og styret er avgjørende. 

Men vi kan ta med at 269.681kr er overført som midler til bruk i 2023. 
• Jaktskytterskolen får 88.886kr, overført til bruk i 2023.
• JOFS får 76.682kr, overført til bruk i 2023.

Dette er resterende inntekter og stønader fra NJFF og Frifond i 2022. 
Skolene driftes som skoleår, og foreningen som kalenderår, derav denne overføringen. 

• Båtlånet til Thorleif`s arv er nedbetalt med kr 3.300i 2022.
• Ungdomsgruppas tur til Å 2023 fikk overført 104.113kr til 2023.(+ 14.600 fra 2021)

(Dette er fra sponsing, dugnader, loddsalg etc.)

Styret formaner fortsatt til forsiktighet i årene fremover, da sporting-banen kommer til å kreve sitt. 

Grasrotandelen: 
Det er 94 personer registrert på Onsøy JFF.  Vi takker dere alle for støtten.  
Det ga foreningen en støtte på 60.581kr. i 2023. Når vi nå er 452 medlemmer, håper vi å få noen flere 
knyttet til Grasrotandelen i Norsk Tipping. 
Dette koster ingen ting for spilleren, men utgjør en stor sum for foreningen.  

Forening: 
Onsøy Jeger & Fiskerforening er tilbake i rute, etter en tung pandemi. 
Det er nå full fart i alle utvalg, og planer for 2023 er i startgropen. 
Det er så mange aktiviteter som trenger skytebaner eller klubbhus, så vi må bruke egen kalender for å 
holde kontroll. De tillitsvalgte i foreningen har virkelig brettet opp ermene og tatt tak i aktivitetene våre 
igjen. Selv om deltagelsen ved alle aktiviteter ikke har vært så stor, har alt blitt gjennomført. 
Medlemmer henvender seg, fordi de ønsker å bidra. Kunne vi hatt det bedre J 
Sporting banen er selvfølgelig den store bølgen vi nå har foran oss. 
Men styret har virkelig tro på at dette vil sette fart når alt av papirer og søknader nå faller på plass. 
Og det vil bli en veldig positiv tilvekst til alle i foreningen som driver med jakt og eller skyting med 
hagle. Erfaren, nybegynner, ung eller gammel, alle får utmerket trening for stevner eller jakt her. 

Vi har endelig klart å få til sosiale aktiviteter igjen! 
Dette er av stor betydning i en forening, for både gammel og ung. 

    . 



Onsøv jeger & fiskerforening er en plass for alle! 

Med dette takker styret for nok et år. 

Og ønsker dere alle lykke til med aktiviteter, jakt, fiske og stevner i 202� 

For styret 2022 

                9. 



Årsberetning 2022 fra Lerdueutvalget. 

Tiden har kommet for å oppsummere året som har gått.  
Først litt fakta:  
2022 har bestått av 64 ordinære skyte dager.  
Året skulle jo starte slik vi tidligere har avsluttet det, med Torleifs minnestevne. 
Dette ble dessverre avlyst grunnet smitterisiko.  

Men skyte dagene har nå gått som noenlunde planlagt. Vi har i tillegg til de ordinære skyte dagene stilt 
med mannskap for åpning og stenging av banen til jegerprøvekurs for Kråkerøy jff. Disse ble avholdt 12. 
februar og 26. mars. 

I løpet av mai måned var det noen som så behovet for en utbedring og oppgradering av både sekretariatet 
og toalettrommet. Med Line Angeloff i spissen ble det satt opp hyller i begge rom samt kurver og stativer 
for penner og annet i sekretariatet.  
Tusen takk for engasjement og innsats.  

Den 19. mai var det en firbeint konge som tydeligvis hadde holdt 17-mai nachspielet gående litt lenge, og 
måtte ty til litt mat på vei hjem. Og da var jo korteste vei 4 meter forbi klubbhuset vårt. Selv med 
dundrende hagleskudd på banen rett i forkant var ikke det noe stopper for denne elgen.  
Takk til Christer Mortensen som foreviget denne "walk of shame".  

Den 23. juni ble klubbmesterskap for hagle avholdt i Onsøy.  
Begge serier ble gjennomført på bane 1, da dette gjorde logistikken med dommere og mannskap letter. 
Klubbmester ble Geir Guldhaug med 48/50.  
Beste jr. Ble Nikolai Johnsen. Han vant også duepressen. Kanskje litt urettferdig, da han sammen med 
Anders Elvestad og Jonas Lorentzen bygde opp og driftet duepressen selv. Dette er engasjement og 
pågangsmot vi i foreningen elsker å se blant ungdommen.  
Tusen hjertelig takk til alle som bidro.  

Det har tidvis vært utfordringer med å få tak i skudd og duer til haglebanen i 2022. Ettersom Bjørn i Bjørns 
jakt og fiske har avviklet sin virksomhet. 
Men med god dugnadsånd og flere med både kunnskap og kontakter, så har dette løst seg med gode 
resultater. 

Høsten har som veldig mange andre år vært preget av mye trening til jakta blandt både medlemmer og 
andre skyttere. Men vi har også merket at folk er ikke like aktive nå som før korona.  

Jeg vil rette en stor takk til alle i lerdueutvalget for den enorme innsatsen, viljestyrken til å drive 
foreningens hagleaktiviteter og deres blide og positive vesen gjennom hele 2022.  
Håper jeg ser så mange som mulig i 2023 sesongen.  
Og hjertelig velkommen til nye medlemmer.  
TAKK! 

Mvh 
Leder Lerdueutvalget 2022 

Hans Petter Holme 
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Årsberetning Jakt-/Rifleutvalget 2022 

Rifleutvalget 2021 har bestått av: 
Øystein Mangrud 
Kjell Rosenvinge 
Ragnar Nilsen 
Martin Tindlund 
Bernt Fagerås 
Knut Øivind Johnsen 
Svein Olsen 
Øivind Ringstad 
Runar Hoel 

Reserver: 
Finn R. Nicolaysen 
Pål Elvestad 
Atle Martinsen 
Lars Roar Railo 

I år er vi endelig tilbake med å kunne holde riflebanene opp som normalt. Det har vært bra 
med skytinger på banen i år. 860 som har skutt på vanlige skytedager + det som er skutt ved 
jegerprøvekurs, utvalg og når banen har vært bortleid 

Rifleutvalget har hatt 2 samling i løpet av året. 

Det ble avholdt klubbkonkurranse i rifle i juni, med 7 deltagere. 

Plassering 
1 Hans Jørgen Hvidsten 
2 Viggo Bjerkansmo 
3 Christian Gjerløv 
4 Jonas Lorentzen 
5 Anders Elvestad 
6 Mike Hansen 

1 Junior Nikolai Johnsen 
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Det har vært usikkerhet til ny jaktavtale med kommunen, det at vi kunne bruke den gamle 
avtalen i år også ble det gitt beskjed om i starten på ferien. 
Så derfor ble det veldig sen påmelding til både elgjakt og rådyrjakt. 

De som har vært på elgjakt er: 
Sør-laget:  Pål Elvestad 
Nord-laget:  Kjell Rosenvinge 

Under rådyrjakta på Elingaard ble det felt 3 dyr, av kvote på 3 dyr. 
Rådyrjakta på Skogland endte med 3 dyr, av kvote på 3 dyr.  

Jakt-/Rifleutvalget takker for 2022, og håper på enda mer aktivitet på skytebanen i 2023. 

For Jakt-/Rifleutvalget 

Øystein Mangrud 
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Årsberetning Jakt koia Nord Odal 2022 

Koia har i år fått en oppgradering ved maling av møbler, stifting av gardiner og nye tepper. 
Så nå er den mye lysere. En stor takk til dugnadsgjengen som var der oppe. 

Det har i 2022 vært 18 overnattingsdøgn i koia, mot 21 døgn 2021. Den er blitt brukt av 
medlemmer i foreningen. 

Vi har i år hatt 3 jaktkort på småvilt, som medlemmer har kunnet leie. 
Det har blitt jaktet 32 jaktdøgn i 2022, som er en dag mer enn i 2021.  

Vil takke de som har brukt koia i 2022, og håper på enda mer utleie 2023. 

Øystein Mangrud 
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Årsberetning Studie 2022 

Vi klarte å avholde 4 jegerprøvekurs i 2022. 

Det har vært 49 deltagere på de 4 kursene. 

Takk til de frivillige som hjalp til under kursene. 

For Studie 

Øystein Mangrud 
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Årsberetning for Ungdomsutvalg /Jaktskytterskolen 2022 

Året begynte litt i korona modus.  
Vi har i år gjennomført 6 tema kvelder på klubbhuset. 
13 skyte-dager rifle/hagle, noe som er svært populært. 
2 bever jakter uten dyr, men sett dyr. 
Strandrydding. 
Beverjakta i Nord Odal ble dessverre avlyst i mai, da Nord Odal kommune hadde 
dobbelt-bukket koiene. 
Matlaging til sommer avslutning. 
Klargjøring av klubbhus til sommer avslutningen, meget godt fremmøte. 
1 duejakt uten felling. 
3 dager med rådyr jakt. 
Partering av rådyr. 
Og igjen lage mat av felt vilt til fiske/ og vilt-aften. 
Klargjøring av klubbhuset. 
Vi har hatt litt varierende oppmøte. 
Fra høsten 22 har vi hatt 4 elever på JSSK, da har vi valgt å ta med noen på 
opplæring under rådyr jakta. 
Satser videre i 2023 og håper på flere elever og noen nye aktiviteter.  

Mvh. 

Rune Tungfeldt 
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Årsberetning for jakt og fiskeskolen 2022 

Vi har i løpet av 2022 gjennomført mange dugnader, for turen til Å i 2023. 
Pizzalotteri. 

Kakesalg. 
Kalendersalg. 

Malt hus. (bare de voksne) 
Loddsalg. 

Det har hver merkbart mindre deltagelse i år, Corona-dvalen henger i. 

Duejakt i Onsøy fikk vi gjennomført. 

Overnattingstur til Kvernmoen i Aremark. 

En fantastisk plass og de som var med storkoste seg. 

Ungdommene møtte mannsterke på begge fisk og vilt-aftnene, og var kjempeflinke. 

For JOFS 

Lillian Sollie og Bjørnar Pedersen 

Kvernmoen i Aremark    Fotograf: Bjørnar Pedersen 
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Årsberetning Fiskeutvalget 2022 

Corona dvalen, har også preget fiskeutvalget gjennom 2022. 
Mulig man har blitt litt for glad i sofa og tv J. 

Det har hvert noe møtevirksomhet. 

Vi har i 2022 fått inn noen som skal hjelpe til med aktiviteter i 2023. 
Det gleder vi oss veldig til. 

Håper på bedre oppmøte og flotte aktiviteter i 2023. 

Skitt fiske fra: 

Lillian Sollie og Bjørnar Pedersen 
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Årsberetning Kvinneutvalget 2022. 

Det var planlagt 12 skyteaktiviteter; 9 på haglebanen og 3 på riflebanen.  
Av disse ble 2 hagleskytinger avlyst. Oppmøtene har variert fra 0 til 9 på det meste. 

Da Caroline Klemsdal ikke kunne møte så ofte pga. flytting.  
Tok Line Ø. Angeloff og Liv B. Ellefsen over stafettpinnen, og sørget for aktiviteter i 2022. 

Nissemorstevne ble avholdt lørdag 26.november.  
Lokalet var julepyntet med lys, dekor og eget juletre. Det deltok 9 skyttere (én mindre enn 
året før). Det var noen flere som ønsket å komme, men meldte frafall pga sykdom eller jobb. 
To lag skjøt to serier hver (50 skudd). I tillegg var det egen Flash finale.  
Premiebordet (pakker under juletreet) besto av mange fine ting sponset fra ulike hold og fra 
foreningen. Alle dro hjem med premie og stemningen var på topp. 

Kvinneutvalget har brukt Facebook aktivt i markedsføringen av aktiviteter.  
Gruppa har 144 følgere på Facebook. Det er også trykket opp egne «flyers» for å dele ut til 
damer som kommer nye på banen.  

Kvinneutvalget har hatt god hjelp fra ildsjeler blant de unge og fra både rifle- og 
leirdueutvalget på skyte-dagene og under nissemor-stevnet.  
Foreningen har fått utdannet en ny kvinnelig instruktør som har bistått kvinneutvalget ved 
behov. 

Det har ikke vært arrangert jakt i Nord Odal i regi av kvinnegruppa i 2022, men tre av 
medlemmene dro oppover på skogsfugljakt på høsten og fikk en positiv erfaring som blir 
videreført i Kvinneutvalget i 2023. 

For Caroline Klemsdal 
Liv B. Ellefsen og Line Ø. Angeloff 

Fra Venstre: Siv Eriksen, Gro Andresen, Torill Trondskog, Line Ø. Angeloff, Vilde Kaas Ibsen, 
Trine Kjøniksen, Liv B. Ellefsen og Albertine Knutsen 
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Medlemskontingent 2024 

Landsmøtet 2021 vedtok enhetlige kontingenter i hele NJFF. 

Det deles nå kun opp i 3 kategorier:  HØY, MIDDELS eller LAV. 

Styret innstiller til å fortsette med :      MIDDELS 

Styret 

26.



NJFFs Arbeidsprogram for 2023 
1. INNLEDNING

Visjonen til NJFF, «Jakt og fiskeglede til alle – for alltid», er den overordnede idé for våre planer, 
programmer og kommunikasjon. 

NJFFs høyeste myndighet, Landsmøtet, vedtok i 2021 et Handlingsprogram for 2022-2027. Dette 
handlingsprogrammet viderefører NJFFs strategiske målområder og hovedmål fra forrige 
handlingsprogram.  

Handlingsprogrammet gjelder for hele organisasjonen, og ligger til grunn for utarbeidelse 
av årlige arbeidsprogram. Arbeidsprogrammet er verktøy for planlegging i NJFF sentralt, 
regionlag og foreninger. 

Dette arbeidsprogrammet er todelt: 
Del 1 – Prioriterte innsatsområder i 2023 
Del 2 - Grunnleggende aktivitet i NJFFs virksomhet. 

Del 1 

2. 2. NJFFS FOKUS I 2023
Vi skal i 2023 spesielt rette oppmerksomheten vår mot viktige rammefaktorer for det 
høstingsbaserte friluftslivet, oppfølging av organisatoriske vedtak fra Landsmøtet 2021, og NJFFs 
posisjon blant grupper og i områder vi i dag står svakt. 
Gjennom vårt arbeid vil vi sikre gode tilbud til medlemmene, øke interessen for jakt, fiske og 
annet friluftsliv i                             befolkningen, og forsterke vår relevans og påvirkningskraft i samfunnet. 

3. PLAN

3.1 FELLES ARBEID OG HVOR VI SKAL
For å rette fokuset og skape effekt må hele organisasjonen trekke i samme retning innen både 
satsningsområdene og løpende aktiviteter. 
Derfor er informasjonsarbeidet og kommunikasjonen i organisasjonen viktig, og betydningen av 
enhetlige budskap er essensielt. 

3.2 PRIORITETER 
NJFF skal alltid ha fokus på våre kjerneaktiviteter som er jakt og fiske, med mål om å sikre gode 
rammebetingelser og aksept i samfunnet.  

NJFF vil ha et engasjement på en rekke områder også i 2023.  Selv om noen områder vil få særskilt 
oppmerksomhet, og er listet i arbeidsprogrammets del 1,  vil mesteparten av innsatsen være 
kontinuerlige, grunnleggende oppgaver som er nevnt i del 2.  Temaer som berører enkelte deler av 
landet er typiske i så måte, eksempelvis rovvilt- og villaksforvaltning, i tillegg til sportsfiske, 27.



jaktskyting, og vill mat. 

NJFF skal i 2023 ha særlig fokus på: 

• Tap av natur - sikre leveområder for vilt og fisk

• Skytebaner

• Strategi for miljø/bærekraft

• Opplæringsvirksomheten

• Organisatorisk oppfølging av landsmøtevedtak

• Urban satsing

• Bekjempelse av pukkellaks

• Barn og unge

3.3 OPPGAVER

3.3.1 Tap av natur-sikre leveområder for vilt og fisk 
• Sette sikring av viltets og fiskens leveområder på agendaen for

kommune-  og fylkestingsvalget.

3.3.1 Skytebaner 
• Øke samfunnsforståelsen for behovet og nytten av skytebaner.
• Arbeide for å etablere statlig fond for opprydding/sanering av

skytebaner.
• Følge opp de kartlagte skytebanene med opplæring av

ressurspersoner.
3.3.3 Miljøstrategi/bærekraftstrategi 

• Utarbeide strategi som oppfølging av landsmøtetes vedtak om
tydeligere miljøengasjement.

3.3.4 NJFFs opplæringsvirksomhet 
• Oppfølging av revidert opplæringsstrategi.

3.3.6 Organisasjonsarbeid 
• Innføre enhetlige vedtektsnormer i henhold til landsmøtetes

vedtak.
• Etablere domsutvalget.
• Styrke tillitsvalgtopplæringen

3.3.7 Urban satsing 
• Videreføre satsingen på NJFF som en åpen og inkluderende

organisasjon for alle friluftsinteresserte.
• Stimulere til utvikling og synliggjøring av organisasjonens samlede

tilbud i områder der disse tilbudene ikke er allment kjent.
3.4 Bekjempelse av pukkellaks 

• Sikre at staten ivaretar ansvaret med bekjempelse av pukkellaks
• Arbeide for at det avsettes tilstrekkelige ressurs til å gjennomføre

påkrevde tiltak, herunder midler til å lønne personell for å røkte
fiskefeller.

3.5 Barn og unge 28.



• Utvikle tydelige konsepter for barn og ungdom.
• Utvikle medlemsfordeler for ungdomsmedlemmer.
• Øke antall jakt- og fiskeskoler, jaktskytterskoler og leirtilbud.
• Rekruttere og utdanne flere unge instruktører og tillitsvalgte.
• Utvikle tilbud til de yngste målgruppene.
• Legge til rette for deltagelse i vilt- og fisketiltak for barn og ungdom

4. SYNLIGHET OG SAMARBEID

Vi skal sikre vår synlighet i samfunnet og påvirkningsevne i saker som er viktige for NJFF. Derfor må 
vi aktivt søke samarbeid med politikere, offentlige instanser og interesseorganisasjoner og påvirke 
nasjonale og internasjonale beslutninger som får konsekvenser for jakt- og fiskeinteressene. Et godt 
samarbeid fra NJFFs side krever aktiv deltakelse og initiativ på alle nivåer. Vi må balansere 
pragmatisme med integritet og prinsippfasthet i våre diskusjoner med andre aktører. 
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Del 2 

1 NJFFS STRATEGISKE MÅLOMRÅDER OG HOVEDMÅL 

1.1 UTØVELSE AV JAKT, FISKE OG ANNET FRILUFTSLIV 
1. Vårt tradisjonsrike høstingsbaserte friluftsliv skal være tilpasset samfunnsutviklingen og ha

bred allmenn anerkjennelse.
2. Allmennheten skal ha god tilgang på jakt og fiske og annet friluftsliv.
3. Naturgrunnlaget skal være godt ivaretatt gjennom bærekraftig bruk og god forvaltning, slik at

det produseres høstbare overskudd av vilt og fisk.
4. NJFF skal ta et tydelig miljøansvar.

1.2 ORGANISASJONEN
5. NJFF skal være en sterk organisasjon som ivaretar medlemmenes interesser.
6. Jegere og fiskere skal ha god kunnskap om og respekt for vilt, fisk og regelverk.
7. NJFF skal ha attraktive medlemstilbud til jegere, fiskere og andre friluftsinteresserte.

2 NJFFS ARBEID I 2023 

2.1 MEDLEMSFORDELER OG -TJENESTER 
Gjennomgå og modernisere vervevirksomheten. 

• Utvikle nye medlemsfordeler.
• Utvikle en mer enhetlig prisstruktur på aktiviteter og tilbud.
• Videreutvikle digitale verktøy for bedre medlemsadministrasjon og -kommunikasjon.
• Styrke Jakt & Fiske som (digital) medlemsfordel.

2.2 KOMMUNIKASJON OG MARKEDSFØRING
• Bruke NJFF.no som organisasjonens primære kommunikasjonskanal.
• Konsolidere digitale tjenester utenfor njff.no inn under hovedsiden der det er hensiktsmessig.
• Styrke det kommunikasjonsfaglige kunnskapsnivået i organisasjonen.
• Utgi og videreutvikle Jakt & Fiske på papir og digitalt.
• Utvikle og ta i bruk målrettet medlemskommunikasjon.
• Posisjonere NJFF som en ledende aktør for å fremme vill mat.
• Utvikle og tilby materiell for økt synlighet ute i organisasjonen.
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2.3 KVINNER 
• Markedsføring av kvinneaktiviteter med større vekt på bredden av aktiviteter kvinner driver

med.
• Styrke kommunikasjonen mellom tillitsvalgte på kvinnesiden.
• Rekruttere og utdanne flere kvinnelige instruktører og tillitsvalgte.
• Videreføre kvinnekontaktordningen.
• Gjennomføre aktiviteter spesielt rettet mot kvinner , herunder høstingsbaserte

friluftsaktiviteter i urbane strøk.
• Synliggjøre gode rollemodeller.

2.4 ORGANISASJON
• Videreføre arbeidet med oppfølgingen av landsmøtevedtakene fra 2021.
• Videreføre konseptet «Min forening/Mitt lag».
• Ha organisasjonsinstruktører tilgjengelig for alle regioner.
• Øke bruken av organisasjonens standardiserte administrative verktøy.
• Ivareta god tilskuddsforvaltning til beste for hele organisasjonen.
• Gjøre «Min side» mer brukervennlig.
• Arbeide aktivt for god organisasjonskultur.

2.5 OPPLÆRINGSVIRKSOMHET 
• Stimulere til økt aktivitet gjennom instruktørordningene.
• Videreføre kurs- og studievirksomheten blant annet gjennom Studieforbundet natur og miljø.
• Videreutvikle opplæringsaktivitetene sammen med Jakt- og Fiskesenteret.
• Styrke kommunikasjon med tillitsvalgte og instruktører.
• Ivareta vår posisjon som ledende tilbyder av jegerprøveopplæring.

2.6 ALLMENNHETENS ADGANG TIL JAKT OG FISKE
• Sikre allmennhetens tilgang til jakt og fiske ved å:

o videreføre lokalt og sentralt samarbeid med offentlige og private
grunneiere/rettighetshavere

o Følge opp utviklingen med framtidig forvaltning av statsgrunn i Nordland og Troms
o Følge opp saken om retten til land og vann i Karasjok.
o Arbeide for at Statskog skal forvalte jakt og fiske på eiendommene til

Opplysningsvesentes Fond (OVF).
• Arbeide for en organisering av Statskog som styrker muligheten for å følge opp målsettingen

om aktiv tilrettelegging for jakt, fiske og annet friluftsliv.
• Arbeide for en utvikling av Statskog til en ledende kunnskapsleverandør innenfor forvaltning

av jakt, fiske og naturgrunnlaget.
• Arbeide for å sikre oggrunnlovsfeste allemannsretten.

2.7 JAKT OG VILTFORVALTNING
• Stimulere til rekruttering blant annet gjennom introjakter.
• Bidra til en kunnskapsbasert viltforvaltning, herunder starte arbeidet med ressurssider om

vilttiltak.
• Videreføre arbeidet for sikker og human jaktutøvelse.

• Forsterke innsatsen for å oppnå bedre ivaretakelse av villreinen, med særlig vekt på 31.



oppfølging av kvalitetsnormen og klassifiseringsrapporter 
• Følge opp videre arbeid med å bekjempe skrantesyken (CWD), samt prosess med reetablering

av villrein i Nordfjella sone 1.
• Arbeide for en rovviltforvaltning i tråd med organisasjonens vedtak.
• Arbeide med modernisering av viltloven i tråd med organisasjonens vedtak.
• Arbeide med ivaretakelse av habitater i landbruks- og skogsområder

2.8 FISKE OG VANNFORVALTNING
• Stimulere til økt sportsfiskeinteresse i samfunnet gjennom:

o gode sportsfisketilbud til barn og ungdom
o synlighet og opplæring på fiskesiden gjennom sosiale medier, med mål om å nå unge

og fiskeinteresserte.
o å økeoppmerksomhetenrundt innlandsfiske
o å videreføre engasjementet innenfor marint fiske
o å utvikle konkurransevirksomheten med særlig fokus på rekruttering

• Styrke samarbeidet på fiskesiden mellom organisasjonsleddene.
• Påvirke myndighetene for å sikre en videreføring av et allsidig sportsfiske, herunder sikre

allmenhetens tilgang.
• Videreføre arbeidet for å sikre bærekraftig forvaltning av våre ville laksefisker, bl.a. ved å:

o bidra til en miljømessig bærekraftig oppdrettsvirksomhet
• Påvirke til miljøforbedringer i forbindelse med vilkårsrevisjoner.
• Bidra aktivt i arbeidet med vannforvaltning, og gjennomføre praktiske fisketiltak.
• Bidra til moderne kunnskapsbasert forvalting, kultivering og restaurering av vann, vassdrag

og sjøområder, med sikte på et attraktivt fiske.
o Gjennomføre «Sjøørretriket»
o Følge opp tiltaksplanen for Oslofjorden
o Videreføre arbeidet innenfor marin forvaltning.

2.9 JAKTSKYTING/VÅPEN 
• Arbeide for et godt og bredt tilbud på skytebaner
• Sikre gode rammer for  jakt og konkurranseskyting.
• Sikre god gjennomføring av konkurransevirksomheten (inkludert NM-arrangementer og

andre terminfestede stevner) og annen skyteaktivitet.
• Sikre samarbeid mellom sentralledd, regionlag og lokalforeninger i forbindelse

med         skytebanesaker, herunder tilgang til baner.
• Synliggjøre kommunenes rolle og ansvar for å opprettholde tilbud om skytebaner

2.10 JAKTHUND
• Fortsette engasjementet innenfor ettersøksvirksomheten.
• Tilby flere instruktør-, aversjons-, ettersøks- og dressurkurs.
• Følge opp ny hundelov.
• Arbeide for å bevare vår kulturtradisjon for løshundjakt.
• Bidra til å sikre de særnorske jakthundraseneArbeide for å fortsatt ha gode muligheter for

trening, prøving og bruk av jakthunder

2.11 MILJØ- OG ENERGIPOLITIKK
• Synliggjøre og styrke NJFFs miljøengasjement, blant annet ved å utarbeide en miljøstrategi for

hele organisasjonen.
• Videreføre engasjementet for å ivareta leveområder for vilt og fisk, herunder motvirke bit 32.



for bit-nedbygging av natur. 
• Følge opp NJFFs energipolitiske plattform, herunder rammer for konsesjon for havvind.

• Arbeide for rammer for utbygging av vindkraft som ivaretar natur og friluftsliv.
• Medvirke til at eldre vannkraftutbygginger oppgraderes.
• Følge opp vilkårsrevisjoner i eldre vannkraftutbygginger.
• Medvirke til økt fokus på energiøkonomisering/energisparing.

• Bidra til å begrense spredning av fremmede arter

2.12 ADMINISTRASJON
• Utvikle og sikre god bruk av administrative, digitale verktøy.
• Sikre gode kommunikasjonsløp i hele organisasjonen.
• Heve kompetansen i bruk av moderne kommunikasjons- og IT-verktøy.
• Arbeide for forenkling av administrative prosesser.
• Sørge for god personalpolitikk i hele organisasjonen.
• Legge til rette for en transparent, sunn og balansert økonomi med gode rutiner på alle

nivåer  i organisasjonen.
• Forvalte organisasjonens eiendommer og anlegg med god drift.
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Enhetlige vedtekter i lokallag av Norges jeger og fiskerforbund 

Etter landsmøtet 2021, har det blitt utarbeidet en mal for enhetlige vedtekter. 
Som alle lokallag har eller skal gjennomgå og vedta på sitt årsmøte. 
En omfattende jobb, som vi håper å gjøre en gang. 

Resultatet av dette er at NJFF sentralt, regionlag og lokallag har enhetlige vedtekter. 
En mal, med noen lokale tilpasninger. 

Vel, dette er så langt fra fakta man kan komme for mange lokallag som har skytebaner. 

Mange lokallag med skytebaner, har hovedmedlemmer, familiemedlemmer og sidemedlemmer 
som også er aktive skyttere i grener under Norges Skytterforbund (NSF). 

NSF er en del av Norges idrettsforbund (NIF).  

Dette er over hodet ikke omtalt i malen for vedtekter i lokallag av NJFF. 

Og resultatet er at våre vedtekter fortsatt spriker i alle mulige retninger! 

Ikke alle lokallag opplever dette som en utfordring, men mange gjør det. 

• NIF/ NSF Krever egne kontingenter!
(hvem skal betale denne, løsningene er mange i de forskjellige lokallag)

• NIF/ NSF Krever at man står oppført på deres medlemsliste!
(NJFF og NIF/ NSF har 2 helt forskjellige oppsett og krav)

• NIF/ NSF er koblet opp mot Brønnøysundregistrene.
(Samordnet rapportering fra foreningene med tilhørende grener)

• NIF/ NSF er lagt opp for store idrettsarenaer med flere ansatte, som til enhver tid jobber
og kurses opp mot regelverk og system i deres organisasjon.

• NIF/ NSF Har lovfestet krav til kjønnskvotering i foreningenes styre.
(Ikke alle lokallag i NJFF dette er i nærheten av oppnåelig)

• Dette gjelder også de medlemmer som er aktive innen Casting.
(Mange sportsfiskere driver også med Casting)

      «Det hele ender opp med en ekstrem ekstra jobb for tillitsvalgte i NJFF`s lokallag.» 

/ Min-idrett.          / Klubb-admin.        /Medlems-admin.        / Sports-admin. 
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Det er viktig å merke seg at mange av de omtalte medlemmer er aktive medlemmer i NJFF`s 
lokallag rundt om i landet. Noen steder kan de også være veldig viktige «tillitsvalgte,» da de er 
med på å drive aktiviteter for utvalg i lokalforeninger. Mange ildsjeler er omfattet i dette. 

Vi ønsker å fremme et forslag til årsmøtet i NJFF Østfold 11 mars 2023: 

Til NJFF Østfold`s årsmøte 11 mars 2023, i Råde. 

NJFF skal ta kontakt med NIF/ NSF for å utarbeide en enhetlig løsning for våre 
aktive skyttere og aktive innen Casting. 
Administrasjonen mellom NJFF og NIF/ NSF felles medlemmer. 

OG 

Utarbeide dette inn i de enhetlige vedtektene for lokallag i NJFF. 

Dette er langt over hodet på lokallag og regionslag i NJFF å få til! 

Fra årsmøtet 06.02.2023   
Onsøy Jeger & fiskerforening 
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 Valgkomite`, Onsøy JFF.

*Velges på årsmøtet.
*Består av 3 medlemmer.
*Nytt medlem velges for 3 år.
*Den som har 1 år igjen, sitter som leder av valgkomité.
*Da er det alltid 1, 2 og 3 år, og kun 1 utskiftning pr. år.
*Den som har sittet lengst (1 år igjen) er leder av valgkomité det siste året.
*Styret skal ikke sitte i valgkomitè, men dette gjelder ikke utvalgsledere som 
også er en del av styret.

*Medlemmer velges geografisk fra foreningens utvalg, anbefaler at det kun er 1 
fra hvert utvalg.

*Medlemmer må ha god kjennskap til foreningen.
*Leder kaller inn til møte i god tid før årsmøtet.
*Styre og utvalgslisten fra fungerende år beskriver hvem som er på valg
og hvem som sitter lenger.

*Utvalgets jobb er, å kontakte medlemmer for å få frivillige til å ta over
ledige verv.

*Kan også framlegge forslag til medlemmer i valgkomité. (årsmøtet velger)
*Bør kunne bruke pc, jobbe i Excel og Word. (lister skal føres og oppgraderes)
*Valgkomite` skal hele tiden arbeide for foreningens beste, personlige 
interesser satt til side.
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Onsøy jeger & fiskeforening
Drifts budsjett 2023

Poster Inntekt Utgift Resultat
Hundefor 0 0 0
Rekvisita 1 500 0 1 500
Lerdueutvalget 150 000 -110 000 40 000
Jakt/ Rifleutvalget 80 000 -10 000 70 000
Jakt Onsøy 4 000 -500 3 500
Nord Odal 15 000 -20 000 -5 000
Offentlige stønader 20 000 0 20 000
Kvinneutvalget 10 000 -8 000 2 000
Ungdomsgruppa 15 000 -15 000 0
Jaktskytterskolen 80 000 -80 000 0
JOFS 80 000 -80 000 0
Fiskeutvalget 19 000 -18 000 1 000
Utleie baner/ gropa 20 000 0 20 000
Jegerprøven 75 000 -35 000 40 000
Medl.kontingent NJFF 55 000 0 55 000
Kiosk 20 000 -15 000 5 000
Medl.møter 0 -10 000 -10 000
Årslotteri 0 0 0
Grunnleie 5 000 -28 300 -23 300
Strøm 3 000 -65 000 -62 000
Rep.vedlikehold gropa 0 -30 000 -30 000
Admin.drift 0 -20 000 -20 000
Ice nett 0 -6 000 -6 000
Annonser 0 -6 000 -6 000
Alarm 0 -10 000 -10 000
Kontingent NIF 0 -9 000 -9 000
Forsikringer 0 -30 000 -30 000
Lisens/ vedlikeholdsavtaler 0 -28 000 -28 000
Div.driftsutgifter 0 -50 000 -50 000
ROV prosjekt 10 000 -10 000 0
Båter 10 000 -5 000 5 000
Årsfest 10 000 -20 000 -10 000
Stevner 30 000 -25 000 5 000
Grasrotandel 50 000 0 50 000

Total 762 500 -743 800 18 700

Ny sporting-bane kommer utenom drifts-budsjett.
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Onsøy jeger & Fiskerforening`s delegater til NJFF Årsmøte 11 mars i Råde. 
 
Styret foreslår: disse 6 delegater + 2 vara. 
 

1. Bjørn W. Abrahamsen 
2. Øystein Mangrud 
3. Line Ø. Angeloff 
4. Viggo Bjerkansmo 
5. Pål Elvestad 
6. Knut Ø. Johnsen 

 
 
 

1. vara: Hans Petter Holme 
2. vara: .............................. 
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