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Forretningsorden: utdrag fra NFFs vedtekter: 

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 avstemming. Ingen tilstedeværende har mer enn 1 stemme. 
Foreningens styre har ikke stemmerett i saker som gjelder beretning og regnskap.  

1. Årsmøtet ledes av valgt møteleder 
2. Protokoll føres av valgt referent. Protokollen underskrives av to valgte 

representanter. 
3. Møteleder har rett til å foreslå begrenset taletid, og å sette strek. Etter strek er 

satt, kan ingen forslag fremmes. 
4. Saker utenfor de oppsatte saker på sakslisten kan ikke fremmes. 
5. Alle forslag avgjøres med flertall av de avgitte stemmer med de vedtak som 

vedtektene setter. 
6. Alle valg foregår skriftlig dersom en av representantene forlanger det.  

 

1. DAGSORDEN ORDINÆRT ÅRSMØTE FOR RÅDE JFF 2020 

Velkommen,  

vi begynner møtet med 1 minutts stillhet til minne om medlem som har gått bort.    

Leder av Østfold JFF Markus Nagle orienterer om situasjonen i fylket, og NJFF  
taletid ca 15 min. Medlemmer kan stille spørsmål.  

 

1. Konstituering av møtet      ____________________ 

 
- Godkjenning av innkalling     ____________________ 

 
- Godkjenning av dagsorden      ____________________ 

 
- Godkjenning av forretningsorden              ____________________ 

 
- Valg av ordstyrer        ____________________ 

 
- Valg av sekretær                 ____________________ 
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- Valg av tellekorps .       ____________________ 

 
- Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen            ____________________ 

 
2. Årsberetning fra styret og aktive utvalg.              ____________________ 

 
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. Foreningens kontingentandel      ____________________ 

 
7. Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett            ____________________ 

 
8. Valg av styre i henhold til § 8       ____________________ 

 
9. Valg av medlemmer til utvalg etter behov    ____________________ 

 
10. Valg av valgkomité på 3 medlemmer    ____________________ 

 
11. Valg av to revisorer med en vararepresentant            ____________________ 

 
12. Eventuell utnevning av æresmedlemmer             ____________________ 

 
13. Eventuelt forslag om vedtektsendringer      ref pk 5 
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2. ÅRSBERETNINGER 2020 - RÅDE JEGER OG FISKEFORENING 
 

 

Årsberetning 2020 fra styret  
 
 
Styret i Råde JFF har i 2020 bestått av følgende medlemmer: 
 
Leder    Reinert Fredriksen  
Nestleder   Ole Morten Gabrielsen  
Sekretær   Kari Ann Skau Jensen  
Kvinnekontakt  Silje Monica Andreassen  
Dameutvalg   Linn Monica Pålerud og Silje Monica Andersen   
Styremedlemmer  Jan Ihleby og Andre Holt  
 
(kasserer/regnskapsfører fra okt. 2020: Janne Andreassen, ikke styremedlem)  
 
Ungdomsutvalget  Anders Sandvig. 
Jaktutvalget   Styrets ansvar  
Fiskeutvalget          Arild Kristiansen  
Hagleutvalget   Lars Mørch og Kjell Solhaug  
Rifleutvalget     Arnt Maurset  
 
Forvaltere: 
Hytte bestyrer  Hans Broks 
Båt bestyrer   Leif Roger Karlsen  
Materialforvalter  Anders Sandvig  
Hundemat   Odd og Per Juliussen.   
 
Leder Valgkomite   Magnus Nilsen  
Revisor 1   Henry Fensbekk  
Revisor 2  Fredrik Lindstrøm  
 
 
Medlemmer 
 
Betalende medlemmer per 31.12.2020 374 stk.    + 4 æresmedlemmer 
 
Betalende medlemmer per 01.06.2021 397 stk.    + 4 æresmedlemmer 
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Medlemstallet har økt fra 315 stk. i 2019 til 374 stk. ved utgangen av 2020. Det er gamle 
medlemmer som har meldt seg inn igjen, og vi har fått mange helt nye medlemmer. Dette er 
bare veldig hyggelig og gledelig å oppleve, da alle vet hvor lite tilbud vi har hatt det siste året, 
grunnet COVID-19 restriksjoner.   
 
 
Møter  
RJFFs årsmøte for 2019 ble avholdt på Eldrebølgen 27. februar 2020.  
 
På grunn av Coronasituasjonen har det bare vært avholdt ett medlemsmøte i 2020. Møtet ble 
avholdt 24. september i friluft på Trapbane 2, pga. Coronarestriksjoner, og det kom 18 stk.  
 
Styret har avholdt åtte styremøter i løpet av året, og vi har også hatt møter på Teams ved 
behov.  
 
 
Rettssak 
To av våre medlemmer valgte å gå til sak mot Råde JFF i 2020.  
 
Kort oppsummering av saken: 
Lørdag 8. og 15. februar 2020 oppholdt to av våre medlemmer seg, sammen med 
familiemedlemmer og barn, på Trap 1. Det ble skutt med rifle fra Trap 1, og tatt bilder av 
personer gjennom kikkertsikte. Disse bildene ble lagt ut på Facebook. Lørdag 15. februar 
befant barna seg på et tidspunkt ute i sikkerhetssonen for Trapbane 1, imens det foregikk 
ordinær skyting fra Trap 2. Styret innkalte de to medlemmene til møte tirsdag 18. februar 
2020. Resultatet av møtet var at de to medlemmene ble suspendert for en tidsperiode på 6 
måneder, fra den 18.februar 2020, pga. uforsvarlig bruk av rifle, skyting fra Trap 1 med rifle, 
ikke oppsyn med barn, mm. De to medlemmene var sterkt uenige i suspensjonen, og 
besluttet å gå til sak mot RJFF. 
 
Rettssaken som gikk digitalt under Moss Tingrett den 26. og 27.november, med en fysisk 
befaring på skytebanen i Jerndalen, torsdag 26. med forklaringer fra begge parter. Dette 
resulterte i en dom av 10.12.2020.               
I dommen står det at saksøkerne vant delen om ulovlig suspensjon, på grunn av 
saksbehandlingsfeil, da våre vedtekter og Norges JFF sine vedtekter, ikke er detaljerte nok i 
en rettssak.   
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Videre står det i dommen at retten finner at de to saksøkerne har utvist uforsvarlig bruk og 
omgang med våpen, og at det fra domstolen syn var ubegripelig at barn kunne leke ute i 
sikkerhetssonen, like ved skuddsektoren til Trap 2, som på det tidspunkt var i bruk.  
 
I første omgang endte rettsaken og dommen med delte kostnader. For Råde JFF betyr dette 
at vi måtte betale kr 84.875,- i saksomkostninger. Saksøkerne har anket til lagmannsretten, 
og mener at Råde JFF også skal betale deres saksomkostninger på kr 158.594 (begge inkl. 
MVA). Hvis saksøkerne får medhold, vil dette bety en samlet utgift for foreningen på            
kr 243.469. 
 
Tingretten har vurdert at «saken har budt på tvil, særlig mht. selvdømmespørsmålet» og på 
den bakgrunn funnet at hver av partene bør bære sine egne sakskostnader 
Lagmannsretten vil ta stilling til anken ut på våren/forsommeren en gang.  
 
Styrets kommentar: 
Det sittende styret vil aldri tillate at noen tar seg til rette på RJFFs område på denne måten. I 
dette tilfellet er flere av foreningens regler brutt, bl.a. bane regler, skyte regler, våpeninstruks, 
og ikke minst sikkerheten for de andre som oppholdt seg på RJFFs anlegg.   
 
Styret finner det skremmende at det er «vanlig praksis» blant medlemmer å bryte reglene 
etter eget forgodtbefinnende. Som et resultat av dette, vil det bli foretatt en grundig 
gjennomgang og innstramming av reglene for alle skytebanene våre. Det vil også 
fremkomme svært tydelig, hva slags konsekvenser det får, dersom man bryter reglene, som 
til enhver tid er gjelder på RJFFs anlegg. 
 
Styret vil også komme med forslag til endring av vedtektene for foreningen. En annen ordlyd 
er nå foreslått i vedtektene, gitt av dommer og advokat. Dette skal vi stemme over senere i 
møtet. Da vil vi slippe repetisjon av slik en unødig elendighet ved en eventuell senere 
anledning.  
 
 
Nytt klubbhus 
Med snart 400 medlemmer, og et klubbhus på snaue 30 kvm er det på tide tenke på å 
oppføre ett større klubbhus.  
 
Vi står på 1. plass på Råde kommunes liste for tildeling av tippemidler for å bygge klubbhus.  
 
Styrets forslag til hva vi gjør kommer under punktet Innkommende forslag, og så må 
årsmøtet ta stilling til dette. 
 
 
Bank og Forsikring 
Vi har hatt en revisjon av bank og forsikringsavtaler siden oktober, da det passet at 
regnskapsfører Janne Andreassen overtok regnskapet etter kasserer Kjell Solhaug.  
 
Når det gjelder forsikring innhentet vi tilbud fra If, Trygg, Gjensidige og Storebrand.  
 
Gjensidige forsikring kom med det beste tilbudet på 21 000,- og vi har fått redusert den årlige 
forsikringspremien med kr 7.500,- per år.  
 
Med i avtalen har vi fått en tilleggsforsikring som inkluderer bl.a. styre og 
underslagsforsikring som har vært lovpålagt å tegne. Skade forsikring på alle medlemmer 
som eventuelt skader seg ved dugnadsarbeid, vakt på banen e.l. 
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Aktiviteter 2020 
Det har på grunn av Corona pandemien vært svært liten aktivitet i klubben i løpet av 2020.  
  

• I januar og februar var aktiviteten på alle RJFFs skytebaner normal.  
• Fra 12. mars til 30. april var hele RJFFs anlegg i Jerndalen stengt.  
• I mai og juni var RJFFs skytebaner tidvis åpne, men bare for medlemmer.  
• Fra 3. august til 6. september var det full drift på alle RJFFs skytebaner, men med 

spriting og begrensning i antall skyttere på standplass.  
• I perioden september til desember har alle RJFFs baner vært stengt, men 

konkurranse skyttere på hagle har skutt som vanlig. Banene har vært åpne for 
medlemmer av utvalgene, etter nærmere avtale med utvalgslederne. Det har vært 
begrensning i antall skyttere, og spriting/ avstand har vært svært viktig. Er  

• Seniorgruppa var i 2020 ikke aktiv, men det foreligger planer om å starte opp igjen på 
nyåret 2021. Tor Arvid Edlund (leder) og Yngvar Skau Jensen (medlem) jobber med 
dette.   

 
 
Tildeling av midler i 2020  
Styret har søkt og fått ekstra LAM (lokale aktivitets midler) på kr 40.000,- til barn og 
ungdomsarbeid.  
 
Styret har søkt og fått midler fra Corona krisepakker fra lotteritilsynet  
på kr 247.100,-.   
 
 
Oppsummering 
Vi kan trygt si at året 2020 har vært svært spesielt, faktisk er det latinske uttrykket «annus 
horribilis», det forferdelige året, svært dekkende.  
 
Corona pandemien har preget oss som forening i stor grad. Det har vært frustrerende å til 
stadighet åpne og stenge RJFFs skytebaner på kort varsel. De fleste konkurranser i 2020 ble 
avlyst, og vi vet at våre medlemmer gjerne vil møtes i Jerndalen og skyte sammen, men 
sikkerhet må komme først.  
 
Styrets arbeidsmengde har vært svært stor i 2020, og flere hundre arbeidstimer er lagt ned i 
forbindelse med Corona, rettssak, økonomi og daglig drift.  
 
 
Råde, 1. mars 2021 
Styret i Råde Jeger og Fiskeforening 
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Råde Jeger og 
Fiskerforening  

Fiskerutvalget  
  
  
Fiskerutvalgets Årsberetning, virksomhetsåret 2020   

  

  Fiskerutvalget har i 2020 hatt følgende medlemmer;  
Elin Larsen   

Terje Arnseth (også foreningens kontakt mot NGOFA)  

Reinert H. Fredriksen  

Lars-Henrik Andresen  

Egil Jensen  

Thomas Jesting  

Stein Kornstad  

Leif Roger Karlsen  

Arild Kristiansen (leder)  

  
Utvalget har i perioden avholdt kun et møte, arrangert ørret-fiskekonkurranse og 
avholdt 5 dugnader pluss en rekke befaringer i kommunens bekker. På grunn av 
Korona pandemien ble det lite møte-aktivitet i 2020.  
  
Sjøørret konkurransen 2020  
Årets sjøørretfiske startet ganske bra, og noen store ørreter ble innrapportert tidlig i 
sesongen. Senere i sesongen kom det stadig færre fangst-rapporter. Mulig selen var litt 
sulten denne våren.  

  
Åpen klasse,   
Det ble det en usedvanlig jevn konkurranse, og vi kan utrope både Per Thomsen og Leif 
Roger Karlsen til årets mesterfiskere.  Begge kunne vise frem en ørret på 59,5 cm.  
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   Leif Roger Karlsen      Per Thomsen  
  
  
Sommerferieskolen i Råde  
Vi stilte med båt og mannskap noen dager i juni, slik at barn som deltok på Råde 
Kommunes sommerskole, fikk fisket litt i Vansjø. Vansjø var i det velvillige hjørnet og alle 
turer gav fast fisk hos barna. Veldig hyggelig å være fiskeskipper om bord her �.  

Ørretbekkene  
Råde hadde i 2018 og 2019 usedvanlig tørre somre, det var derfor godt å se at 2020 hadde 
brukbart med nedbør i juli-august. Og vi håper det gjorde godt for yngelen i bekkene våre.  

Jerndalsbekken  
Vi hadde flere dugnader i Jerndalsbekken, og øverst i Jerndalen fikk vi utbedret habitatet og 
lagt ut ca. 9 kubikk med gytegrus.  

Akerbekken og Saltnesbekken  
Begge bekkene hadde sedimentert gytegrus som vi raket fram før årets gytesesong.  

 Innsatsen til tross, vi ser allerede nå at det blir mer å gjøre i Saltnesbekken, Jerndalsbekken 
og Akerbekken i året som kommer.  
  
Oslofjorden.  
Fiskeforekomsten i fjorden er fortsatt et sorgens kapittel. Fredningen av torsk har pr. i dag 
ikke gitt noen særlig endring i bestanden, og slik vi opplever det er det omtrent ikke noen liv 
under 10 meters dyp.  
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Det har kommet enda flere forskningsrapporter og ”ekspert” uttalelser som påpeker ulike 
årsaker.  

• Brunere vann (avrenning landbruk og skog) gir vekst av ”feil” mikroorganismer.   
• Overintensivt fiske, bl.a. med bunntrål.  
• Uendrede (små) jaktkvoter på sel og skarv.   

Om politikere og Fiskeridepartementet klarer å fatte vedtak som kan rette opp forholdene i 
fjorden igjen gjenstår å se.  

  
  

  

På tur til Lofoten  
Når Oslofjorden ligger med brukket rygg, valgte noen 
lokale fiskeentusiaster å dra til Å i Lofoten. Også dette 
året hang vi oss på turopplegget til havfiskegruppa i 
Onsøy.   

  
Det er nesten sjokkerende å oppleve hvor mye fisk det 
kan være i havet.  

  
Her ser en hvor tungt det er å løfte lokal småfisk når 
en ikke har gjennomført et passende treningsprogram 
før en drar på fisketur.  

  

  
Audun, Egil og Leif  
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Vi fikk to fantastisk flotte dager og tre dager med alle fire årstider på en og samme dag.  

  

 
Audun tester fortøyningsbøye i nødhavn på utsiden av Lofoten.  

  
  
For Fiskerutvalget  
Arild Kristiansen  
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Foreningsbåten 2020 
(Pioner Multi, BBK872) 

Foreningsbåten lå på vannet hele 2020. Fra januar til ut mars lå båten ved Saltnes 
Båtforening (Saltholmen). Fra april til september lå båten ved Råde Båtservice AS, innerst i 
Krogstadfjorden. I løpet av september ble båten igjen flyttet tilbake til Saltnes Båtforening, 
hvor den fortsatt ligger. 
 
Utlån/bruk: 
- Den 18. januar ble båten lånt ut til seljakt. 
- Den 7. mars ble båten lånt ut til fiske. 
- I september ble båten ved to anledninger lånt ut til fiske. 
- I perioden 23. - 27. juni ble vi spurt av Råde kommune om vi kunne stille med båt og   
  båtførere i Vansjø for å assistere All aktivitetshuset og Friluftskolen, sammen med DNT  ‘ 
  Vansjø. Vi ga også elevene opplæring i fiske. Dette ble et vellykket arrangement, som vi  
  også tjente litt penger på. 
- Undertegnede har i tillegg brukt båten til en del fiske i 2020, og har også ved flere  
  anledninger hatt med andre foreningsmedlemmer på jakt – og fisketurer. 
 
Vedlikehold/reparasjoner: 
Januar:   - Batteriet ble ladet opp. 
 
Mars:    - Gjennomført service på motor/båt på dugnad. Det ble byttet motorolje,  
    oljefilter, girolje, tennplugger og bensinfilter. Oljeniplene ble smurt, og det ble 
    gjennomført trykkspyling og vask av båt.   
 
Mai:  - På grunn av gråfarge på motorolje ble termostaten på motoren erstattet med 
    ny. Motorolje ble på ny skiftet ut. Alt ble gjort på dugnad. Fargen på  
    motoroljen har etter dette vært normal. 
 
Juni:  - Under frakt av båt fra Vansjø til Krogstadfjorden røk akslingen på  
    båthengeren. Båten ble fraktet på lånt henger til Råde Båtservice AS og lagt 
    på vannet der. Båthengeren ble senere fraktet til egnet sted og reparert på 
    dugnad. Akslingen ble erstattet med ny, elektriske ledninger ble byttet ut, og 
    felger ble slipt og malt, m.m. 
 
August:  - Undersiden av båten ble skrapt for på vekst alger og rur. 
 

Hele året: - Jevnlig vedlikehold og tilsyn. 

 
Saltnes, 13.2.2021 
Leif R. Karlsen 
Båtbestyrer 
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Årsberetning 2020 fra Hagleutvalget 
Utvalgsmedlemmer i 2020. 

Leder: Lars Erik Mørk 

Hans Jøran Brocks Jan Runar Hansen Kjell Solhaug   Terje Arnseth 
Erik Johnsen  Johnny Eliassen Siv Eriksen   Silje M Andersen 
Fredrik Lindstrøm Ivar Ibsen  Jon Anders Møklegård   Jørgen Kristoffersen 
 

Uten leder, som ble langtids sykmeldt, og problemer med å få nok personer til utvalget, har 
det vært en stor utfordring med å få vaktordningen til å fungere bra. Koronaen har medført at 
de som ikke var komfortable med situasjonen kunne reservere seg. Det har medført en stor 
belastning på vaktmannskapene. 

Utvalget har avholdt 4 utvalgsmøter. Vi har konsentrert oss om å sette opp vakter å holde 
skytinga i gang. Det har ikke vært tid til vedlikehold av banene. 

Vi har tross alle problemene klart å arrangere noen stevner. 

ü Klubbmesterskap 50 skudd    
Vinner: Jørgen Kristoffersen 
 

ü Svein Ihlebys minnepokal    
Vinner: Ronny Syversen 
 

ü Kalkunskyting før jul 
Senior:  Geir Lindem og Tore Eriksen (delte seieren) 
Damer:  Siri M Hemstad 
Junior:   Sjur A Sandvik 
 

ü 1OO skudd Nordisk Trap        Takker for kjempegod hjelp som stevneleder Geir 
Lindem . 

       Klasse vinnere: 

A.  Ole Kristian Nybøle  Sarpsborg og Omegn JFF     97 treff og stevnevinner 
B.  Tore Eriksen   Nedre Glomma SSK 
C.  Morten Larsen   Sanidal Trap 

     K1 Siri M Hemstad  Sarpsborg og Omegn JFF 
     U    Jørgen Nybøle  Sarpsborg og Omegn JFF 
     V55 Jarle Mellomseter  Arbeidernes JFF Halden 
     V65 Bjarne Jødal   Ullensaker JFF 
     V73 Bjørn Haug   Enebakk JFF 
       
Så takker vi alle utvalgsmedlemmer for kjempe innsats i året som har gått, og håper at 
hagleutvalget får bedre arbeidsforhold neste år. 

Råde, 21. februar 2021 
HAGLEUTVALGET 
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Årsberetning 2020 fra Jaktutvalget.  
 

 
Leder  styre representant  

Medlem Andre Holt    
Medlem Christoffer Westeng  
Medlem Knut H. Nilsen  
Medlem Terje Westeng 
Medlem Ketil Ludvigsen 
Medlem Magnus Nilsen    
Medlem Svenne Arnesen  
Medlem Siri Marlen Hemstad  
 

Helt fra bukke jakta 10. august, til avslutnings jakta 23. desember, har alle jakter vært uten 
skade skyting, og kan ellers huskes som hyggelige gode jakter. Veldig bra fellesjakter, med 
hyggelige deltakere, så takk til dere alle som bidro til dette. Det var jaktdager med få 
opplevelser, og andre med flere fine loser og mange opplevelser.  

Det ble solgt 24 jaktkort, og gitt ut 2 frikort til førstegangs jegere kvinner, 2 til ungdom og 4 til 
hundeførere. Dette var antagelig første året at pengene fra jaktkort salget gikk rett inn på 
konto til jaktutvalget og foreningen, veldig bra.  

Vi hadde fellingstillatelse på 14 dyr i Tomb terrenget, hvor det ble felt 3 bukker i løpet av 
bukkejakta. Under fellesjakta ble det felt 1 ungbukk og 4 voksene bukker, 1 voksen rågeit. 
m.a.o. totalt 9 dyr.   

Vi hadde fellingstillatelse på 5 dyr i Bredal terrenget, det var noen få jakter der og spor av 
rådyr, men ingen felt.  

Hyggelig var det at vi fikk med noen førstegangs jegere, som ble med flere ganger. Da har vi 
sikkert gjort noe riktig her, og vil fortsette med at en førstegangs jeger er en førstegang jeger, 
uansett alder og kjønn.  

Mange takk til Kjetil som igjen koordinerte bukkejakta, og en stor takk til dere som stilte som 
jaktledere. Takk også til dere som stilte med hund, og til dere som signerte ettersøks avtalen.  

 

Reinert Fredriksen  

For styret og jaktutvalget.  
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Årsberetning 2020 fra Dameutvalget 

 
Ingen!  

 
 

 

Årsberetning 2020 fra RIFLEUTVALGET 
 
Utvalget har bestått av følgende medlemmer• 
 
Leder: Arnt Maurseth 
  
Medlem Ole Morten Gabrielsen 
   Christoffer Bergstrøm 
   Arne Kristoffersen 
   Merete Lohaugen 
   Per-Arne Støvland Høisæther 
   Jaqueline Høisæther 
   Anne Lise Holm 
   Torodd Ranheim 
   Roger Hansen 
   Jan Runar Hansen 
   Lars Akselsen 
   Joachim Syversen 
   Thomas Landsjø 
   Roar Westby Larsen 
   Arild Norum 
   Reinert Fredriksen 
   Fridtjof Kielland 
   Kari Ann Skau Jensen 
   Yngvar Skau Jensen 
 
2020 har vært et utfordrende år for foreningen, men med kr. 56 000,- i kassa på Rifle, 
er vi fornøyde tross alt. Vi satser på at 2021 skal bli et bedre år for alle. 
 
Det har vært utført endel mindre vedlikehold på løpeelgen, og på anlegget generelt. 
 
Utvalget har fungert utmerket internt, og har tatt imot mange besøkende. Med god 
stemning og godt humør på banen, har tilsiget av nye medlemmer vært bra. 
 
Leder av Rifleutvalget  
Arnt Maurseth 
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Årsberetning 2020 fra Ungdomsgruppa Råde JFF 
 
Etter årsmøtet i fjor stoppet det meste… 

Men vi fikk gjennomført beverjakt i Nord-Odal. 
Banen ble åpnet for oss, og vi fikk gjennomført trening med rifle på blinker med 
«riktig» avstand. Jeg må vi si at vi hadde god grunn til å være fornøyde med fangsten 
og ikke minst at alle fikk se bever. 

Storviltjakt i Gausdal var en kjempesuksess, og en elgokse ble felt. 

Noen har også vært med på organisert rådyrjakt i Jerndalen. 

Vi har hatt leirdueskyting i månedene banen har vært åpen.  
Med flere nye medlemmer, fikk vi med Katja som instruktør.  

Selv med begrensninger som følge av Covid-19, har det lille vi har fått utført vært 
meget vellykket. 

 

Råde, 1. mars 2021 

Anders Sandvig  
Ungdomsleder Råde JFF                                                                 
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3. REGNSKAP 2020 

 
 

3205 HYTTE Kiosksalg etc.
3250 RIFLE Treningsskyting
3255 HAGLE Trap trening
3256 HAGLE Startkontigent stevner
3257 HAGLE Utleie baner
3258 DAME / JENTESKYTING Trap trening
3259 DAME / JENTESKYTING Inntekter / tilskudd / midler
3265 JAKT Startkontigent stevner
3266 JAKT Salg rådyrkort
3267 JAKT Salg av rådyr
3270 UNGDOM Tilskudd / Inntekter
3275 HUNDEMAT Salg
3276 MERVERDIAVGIFT Refusjon
3277 KONTIGENTOPPGJØR NJFF
3278 TILSKUDD NJFF
3279 GRASROTANDEL Norsk tipping
3281 TILSKUDD DIV: Fra Stat og kommune
3282 INNTEKTER div.
3285 RENTE INNTEKTER
3290 FISK Start kontigent stevner
3291 FISK Div. tilskudd
3293 FISK Utleie båtinntekter

4001 RIFLE Vedlikehold baner
4002 RIFLE utgifter kurs / møter / div
4005 HAGLE kjøp av skudd og duer
4006 HAGLE utgifter premier
4008 HAGLE utgifter kurs / møter / div.
4009 HAGLE utgifter trap bane 1
4010 HAGLE utgifter trap bane 2
4011 HAGLE stevner forbruk duer og skudd
4012 HAGLE Startkontigenter NM-medlemmer
4020 JAKT utgifter premier stevner.
4022 JAKT Kurs div. utgifter.
4025 DAME / JENTESKYTING kurs div. utgifter
4036 UNGDOM utgifter div. utgifter
4038 UNGDOM serv. kiosk kjøp av mat
4040 FISK utgifter bekker
4045 HYTTE varekjøp kiosk
4046 HYTTE vedlikehold
4047 HYTTE kjøp utstyr hytte
4050 HUNDEMAT varekjøp
4061 FORSIKRINGER utgifter premier
4062 STRØM utgifter
4063 SNØBRØYTING utgifter
4064 KONTOR REKVISITA utgifter
4069 Advokat utgifter
4072 ÅRSMØTE utgifter

Resultatrapport
Råde Jeger og Fiskerforening 
991160744

Regnskapsår: 01.01.2020 - 31.12.2020 

Gjelder periode: 01.01.2020 - 31.12.2020 

Periode Akkumulert
 
Driftsinntekter

4 191,39 4 191,39
56 002,96 56 002,96

183 536,82 183 536,82
18 111,27 18 111,27
2 150,00 2 150,00
2 430,00 2 430,00
9 959,00 9 959,00
1 900,00 1 900,00

10 770,00 10 770,00
2 800,00 2 800,00

45 227,00 45 227,00
80 473,68 80 473,68
45 290,00 45 290,00
13 795,00 13 795,00
30 000,00 30 000,00
24 293,31 24 293,31

247 100,00 247 100,00
50,00 50,00

231,00 231,00
50,00 50,00

10 000,00 10 000,00
5 050,00 5 050,00

793 411,43 793 411,43

Driftskostnader
-20 511,00 -20 511,00
-3 948,00 -3 948,00

-134 162,25 -134 162,25
-8 722,28 -8 722,28
-6 617,61 -6 617,61
-3 000,00 -3 000,00
-3 771,25 -3 771,25
-5 810,00 -5 810,00
-7 600,00 -7 600,00

-720,00 -720,00
-449,00 -449,00

-10 330,09 -10 330,09
-15 772,00 -15 772,00
-2 322,35 -2 322,35
-7 206,25 -7 206,25

-10 493,20 -10 493,20
-479,60 -479,60
-499,00 -499,00

-96 594,00 -96 594,00
-28 030,00 -28 030,00
-24 749,17 -24 749,17
-2 500,00 -2 500,00
-1 113,00 -1 113,00

-84 438,00 -84 438,00
-6 260,96 -6 260,96
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1230 Båt motor
1231 Forenings båt Pioner 17 fot m/lem

1460 Beholdning duer og skudd
1462 Beholdning hundemat
1463 Beholdning Rifleskudd
1464 Beholdning Kioskvarer
1579 Andre kortsiktige fordringer
1800 Jeger hytta
1801 Trap bane 1
1802 Trap bane 2
1803 Riflebane
1911 Kontanter RIFLE kasse
1915 Kontanter HUNDEMAT kasse
1918 HYTTEPROSJEKT avsatte midler kto. nr. 1080.43.84958
1919 VIPS kto. 1080.43.84931
1920 Bank konto DNB 1204 05 46772
1930 Bank konto Sparebank 1 1080 18 80849

2050 Annen egenkapital

2220 Lån Sparebank 1 1080 72 42895
2230 Lån Sparebank 1 1080 77 59677

Balanserapport
Råde Jeger og Fiskerforening 
991160744

Regnskapsår 01.01.2020 - 31.12.2020 

Gjelder periode: 01.01.2020 - 31.12.2020 
Periode fg år: 01.01.2019 - 31.12.2019

Ved
periodens

begynnelse Endring

Ved
periodens

slutt
Periodslutt

fg år

EIENDELER

Anleggsmidler
75 000,00 0,00 75 000,00 75 000,00
50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00

125 000,00 0,00 125 000,00 125 000,00

 
Omløpsmidler

27 100,00 3 500,00 30 600,00 27 100,00
4 985,00 7 125,00 12 110,00 4 985,00
1 696,00 0,00 1 696,00 1 696,00
5 350,00 -3 745,00 1 605,00 5 350,00

0,00 247 100,00 247 100,00 0,00
275 000,00 0,00 275 000,00 275 000,00
116 845,74 0,00 116 845,74 116 845,74
465 466,27 0,00 465 466,27 465 466,27
340 462,00 0,00 340 462,00 340 462,00

500,00 0,00 500,00 500,00
500,00 0,00 500,00 500,00

50 372,00 194,00 50 566,00 50 372,00
11 678,22 25 563,65 37 241,87 11 678,22
10 345,40 -6 639,50 3 705,90 10 345,40

251 473,52 -79 280,05 172 193,47 251 473,52
1 561 774,15 193 818,10 1 755 592,25 1 561 774,15

 
SUM EIENDELER 1 686 774,15 193 818,10 1 880 592,25 1 686 774,15

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Egenkapital (innskutt og opptjent)

-1 428 866,15 -244 727,10 -1 673 593,25 -1 428 866,15
 

Udisponert resultat
Udisponert resultat 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat) -1 428 866,15 -244 727,10 -1 673 593,25 -1 428 866,15

Gjeld
 

Langsiktig gjeld
-52 828,00 20 090,00 -32 738,00 -52 828,00

-205 080,00 30 819,00 -174 261,00 -205 080,00
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Til årsmøtet i Råde Jeger- og fiskerforening 
 
 
REVISJONSBERETNING FOR 2020 

Uttalelse	om	regnskapet	
Vi har revidert årsregnskapet for Råde Jeger- og fiskerforening som viser et overskudd på kr. 
244 727,-. 

Årsregnskapet består av balanse per 31.12.2020, samt resultatregnskap for regnskapsåret 2020. 

Styrets	ansvar	for	årsregnskapet	
Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med 
regnskapsloven og regler for god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret finner 
nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. 

Revisorens	oppgaver	og	plikter	
Revisors oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av 
revisjonsarbeidet. 

Konklusjon	
Det er ikke funnet feilinformasjon som anses å være av vesentlig betydning for brukerne av 
regnskapet. Årsmøtet anbefales å godkjenne regnskapet for 2020. 

Råde, 9. juni 2021 

 
Fredrik Saxhaug Lindstrøm 
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4 INNKOMNE FORSLAG 

 
Sak 1 fra Styret i RJFF. 
 
 Styret fremmer forslag om et tillegg i §6 «Årsmøte» i vedtektene.  
 
 Det er vanskelig å få en fullverdig oversikt over betalende, og dermed 
 stemmeberettigede medlemmer, til Årsmøtet i februar/mars. Det er flere dagers 
 forsinkelse i NJFFs registrering av betalende og utmeldte medlemmer, og listene som 
 vi kjører ut til årsmøtet i februar/mars kan derfor inneholde mangler så tidlig på året. 
 
 Styrets forslag er derfor at det tilføres ett punkt under §6 «Årsmøte» i vedtektene for 
 foreningen som følger: 
 
 «Medlems kontingent må være innbetalt senest 4 uker før Årsmøtet avholdes, for at 
 man skal være stemmeberettiget på Årsmøtet».  
 
 
 
Sak 2  fra Styret i RJFF 
  
 Oppføring av nytt klubbhus. 
 
 Som nevn i Årsberetningen fra Styret har Råde kommune innstilt RJFF på 1. plass  
            når det gjelder tildeling av tippemidler for oppsetting av nytt klubbhus.  
 
 Styret ber derfor Årsmøtet om mandat til å arbeide videre med dette prosjektet, og 
 å finne en prosjektleder som kan lede arbeidet. 
 
 
Sak 3  fra Styret i RJFF 
 
 Da Valgkomiteen var ferdige med sitt arbeid, viser det seg at komiteen ikke har 
 kunnet gi noen innstilling til vervet som leder av Dameutvalget. Til tross for utallige 
 forespørsler til damesiden i klubben, har ingen sagt seg villige til å ta dette vervet. 
  
 Styret ber derfor Årsmøtet om mandat til å utnevne en leder av Dameutvalget, så 
 snart en passende kandidat er funnet.  
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5. ANDRE SAKER OPPFØRT I DAGSORDEN  

BAKGRUNN   
Referer til årsmøtet 2020 hvor vi var enige om å komme med et forslag på reviderte 
vedtekter som årsmøtet skal stemme over under årsmøtet 2021.   
  
Våre eksisterende vedtekter av 06.03.15 er i grå font, paragrafer som det ikke er gjort 
forandringer på:  § 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12 13, 14, 18, 19   

  
Påfølgende paragraf med kopi fra NJFF sine mønstervedtekter for lokallag datert   23. januar 
2015 i sort font, d.v.s. at vi bruker de samme vedtektene som de aller fleste lokallag i Norge.   
Viktige forandringer/tilleggs ord, setninger i rød font.   
Merk tillegg i §3 Medlemskap 3.avsnitt hvor de gamle vedtektene ikke holdt i retten. Tillegget 
er etter anbefaling fra advokat og dommer slik at det ikke være mulig å misforstå dette i 
fremtiden.   
  
§ 15 JAKTUTVALG bytter navn til Jakt og viltstell utvalg.   
  
  
§ 16 BANEUTVALG skifter navn til:   
§ 16 HAGLESKYTTER UTVALG.   
  
Ny §17 RIFLESKYTTER UTVALG.   
  
De øvrige utvalgene har fått ett § nr høyere. Nå totalt 21 §’er.   
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



23 
 

VEDTEKTER FOR   
Råde Jeger og Fiskerforening org.nr. 991 160 744  

  
§ 1  NAVN  

Foreningens navn er RÅDE JEGER OG FISKERFORENING  

Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.  
  
§ 2 FORMÅL  

Foreningens formål er:  
- å ivareta jakt- og fiskeinteressene gjennom ivaretakelse av naturens produksjonsgrunnlag, 

og ved at allmennheten skal ha adgang til å utøve jakt og fiske. - å være en aktiv 
interesseorganisasjon som ivaretar medlemmenes interesser innen jakt, fiske, 
naturforvaltning og friluftsliv.  
- å sikre en bærekraftig høsting av våre vilt- og fiskeressurser, basert på tilgjengelig 

kunnskap.  
- å sikre at viltet og fisken høstes til glede for flest mulig motiverte utøvere.  
- å arbeide for økt allmenn forståelse for jakt og fiske.  
- å arbeide for korrekt bruk av våpen og sportsfiskeredskap.  
- å drive et aktivt ungdoms- og utdanningsarbeid.  
- å samarbeide med offentlige myndigheter og andre interesseorganisasjoner. - å arbeide for 

å etablere lokale medlemsfordeler.  
  
Arbeidet i foreningen skal bygge på NJFFs gjeldende handlingsprogram og det årlige 
arbeidsprogrammet.   

  
§ 3 MEDLEMSKAP  
Enhver person som er interessert i jakt, sportsfiske, friluftsliv og naturforvaltning kan bli 
medlem av foreningen. Medlemmer forplikter seg til å ta imot valg til verv som blir bestemt av 
forening, NJFFs styre, representantskap eller landsmøte, men kan nekte å ta imot verv for så 
lang tid som de har fungert.   
  
Foreningens medlemmer deles inn i de til enhver tid gjeldende medlemskategorier i 
forbundet.  

Et medlem har ingen rettigheter i organisasjonen ut over det kalenderåret som kontingenten 
er betalt for. Medlemskapet fornyes gjennom betaling av kontingenten for det kommende 
året. Et medlem som ønsker å avslutte sitt medlemskap, skal meddele dette skriftlig til NJFF 
innen 1. september året før medlemskapet skal opphøre.   
  
Medlemmer som gjør seg skyldig i brudd på jakt- og fiskelovgivingen, eller på annen måte 
ved sin adferd skader foreningen, kan suspenderes av styret for en tidsbegrenset periode. 
Styret kan også nekte å ta opp personer som tidligere har forbrutt seg mot forannevnte.   

  
I svært alvorlige saker kan medlemmer av foreningen ekskluderes av styret. Vedkommende 
medlem som blir suspendert eller ekskludert har rett til å fremlegge sin sak for årsmøtet, som 
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tar avgjørelse i saken med 2/3 flertall. Blir medlemmer ekskludert fra lokalforeninger, skal 
dette umiddelbart rapporteres inn til NJFF og fylkeslaget.   

§ 3  MEDLEMSKAP  
Enhver person som er interessert i jakt, sportsfiske, friluftsliv og naturforvaltning kan bli 
medlem av foreningen. Medlemmer forplikter seg til å ta imot valg til verv som blir bestemt av 
foreningen, NJFFs styre, representantskap eller landsmøte, men kan nekte å ta imot verv for 
så lang tid som de har fungert.   
  
Foreningens medlemmer deles inn i de til enhver tid gjeldende medlemskategorier i 
forbundet.  
  
Et medlem har ingen rettigheter i organisasjonen ut over det kalenderåret som kontingenten 
er betalt for. Medlemskapet fornyes gjennom betaling av kontingenten for det kommende 
året. Et medlem som ønsker å avslutte sitt medlemskap, skal meddele dette skriftlig til NJFF 
innen 1. september året før medlemskapet skal opphøre.  
  
Medlemmer som gjør seg skyldig i brudd på våpen, jakt- og fiskelovgivingen, eller på annen 
måte ved sin adferd skader foreningen, skal suspenderes av styret for en tidsbegrenset 
periode. Styret skal la vedkommende forklare seg, før styret fatter endelig vedtak. Styret har 
selvdømmerett. Styret kan også nekte å ta opp personer, som tidligere har forbrutt seg mot 
forannevnte, som medlemmer i foreningen.  
  
I svært alvorlige saker kan medlemmer av foreningen ekskluderes av styret med umiddelbar 
virkning. Vedkommende medlem som blir suspendert eller ekskludert, har rett til å fremlegge 
sin sak for årsmøtet, som tar avgjørelse i saken med 2/3 flertall. Suspenderte eller 
ekskluderte medlemmer, har også rett til å fremme sin sak for fylkeslaget. Blir medlemmer 
ekskludert fra lokalforeninger, skal dette umiddelbart rapporteres inn til NJFF og fylkeslaget.  
  
§ 4 KONTINGENT  
Medlemskontingenten gjelder for kalenderåret.  
Foreningen følger NJFFs ordning med sentral innkreving av medlemskontingenten.  

Kontingentandelen til foreningen blir fastsatt av årsmøtet, og skal meddeles NJFF skriftlig 
innen 1. september.  

  
§ 5 FORENINGENS LEDENDE ORGANER  
Foreningens ledende organer er: a) 
Ordinært årsmøte  
b) Ekstraordinært årsmøte  
c) Styret  
  
§ 6 ÅRSMØTE  
Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen 15. mars. Årsmøtet skal innkalles av styret 
minst to uker før avholdelse. Forslag til saksliste for møtet skal følge innkallingen. Saker til 
årsmøtet skal være styret i hende senest en måned før årsmøtet.   
Informasjon om årsmøtedato skal gjøres kjent for medlemmer minimum 2 mnd. før årsmøtet.  
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Saker avgjøres med alminnelig flertall bortsett fra de saker som disse vedtekter beskriver 
noe annet for. 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  
- Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen  
2. Årsberetning fra styret og aktive utvalg  
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. Foreningens kontingentandel  
7. Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett  
8. Valg av styre i henhold til § 8  
9. Valg av medlemmer til utvalg etter behov  
10. Valg av valgkomité på 3 medlemmer  
11. Valg av to revisorer med en vararepresentant  
12. Eventuell utnevning av æresmedlemmer  
13. Eventuelt forslag om vedtektsendringer  
  
Årsmøtet skal ha tilsyn med at tidligere avgjørelser er utført i samsvar med forutsetningene.   

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 
avstemming.  

Ingen tilstedeværende har mer enn 1 stemme. Foreningens styre har ikke stemmerett i saker 
som gjelder beretning og regnskap.  

Inntil to representanter fra NJFFs sentralledd og/eller fylkesorganisasjon har rett til å være til 
stede på årsmøtet med talerett.  

  
§ 7 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE  
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, eller når et tidligere årsmøte har besluttet 
det, eller det blir krevd skriftlig av 1/3 av medlemmene. Det blir innkalt med samme varsel og 
på samme måte 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.  

Inntil to representanter fra NJFFs sentralledd og/eller fylkesorganisasjon har rett til å være til 
stede på årsmøtet med talerett.  
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§ 8 STYRET  
Foreninger ledes av et styre på 4 faste medlemmer + ledere i alle aktive utvalg.  
Medlemmene og utvalgsledere velges for 2 år av gangen.  

Leder og kasserer står på valg samtidig, mens nestleder og sekretær er på valg neste år.   

Styret består av:  

- Leder  
- Nestleder  
- Sekretær  
- Kasserer  
- Ledere i alle aktive utvalg.  

Styremøte blir holdt når lederen fastsetter det, eller når det blir krevd av minst 3 
styremedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer møter.   
Vedtak blir gjort ved alminnelig flertall. Ved likt stemmetall er forslag forkastet.  Det skal 
føres protokoll fra hvert styremøte.   

  
§ 8  STYRET  
Foreninger ledes av et styre på ulikt antall medlemmer, som sammen med 3 varamedlemmer 
i prioritert rekkefølge, skal velges av årsmøtet for 2 år av gangen. Leder, kasserer og to 
styremedlemmer står på valg samtidig, mens nestleder, sekretær og øvrige styremedlemmer 
er på valg de øvrige år. Styret skal bestå av:  

  
- Leder.  
- Nestleder.  
- Sekretær.  
- Kasserer eller tilsvarende funksjon, eks. ekstern regnskapsfører.   
- Styremedlem.  
- Kvinnekontakt.  
- Ungdomsansvarlig.  
- Utvalgsledere etter behov.  
 
 
Styremøte blir holdt når lederen fastsetter det, eller når det blir krevd av minst 3 styre-
medlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer møter. Vedtak blir gjort 
ved alminnelig flertall. Ved like stemmetall er forslag forkastet. Det skal føres protokoll fra 
hvert styremøte.   
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§ 9 STYRETS PLIKTER  
Styret skal:  
 
1. Verne om foreningens interesser, forvalte midlene, håndheve vedtektene, samt gjeldende 

lover og skytebaneinstrukser.   
  
2. Forberede, behandle og fatte vedtak i saker av interesse for foreningen.  
  
3. Legge fram for årsmøtet melding om virksomheten i foreningen gjennom det siste 

kalenderåret, revidert regnskap for kalenderåret, samt budsjettforslag og forslag til 
arbeidsprogram 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 
forbundsstyret i NJFF.  

  
5. Sende årsmelding, ajourført liste over tillitsvalgte og regnskap til NJFF og forbundets 

fylkesorganisasjon innen 31. mars hvert år.  
  
6. Nedsette utvalg etter behov, og utarbeide instrukser for disse.  
  
7. Arbeide for forenings- og medlemsfordeler, herunder muligheter for økonomisk støtte.  
  
8. Ivareta foreningens arkiv. (Overlevere om mulig til lokalhistorisk arkiv i  
     kommunen.)  

9. For øvrig sørge for at foreningen drives på en aktiv og god måte for å nå målsettingene.  
  
  
§ 10 REGNSKAP  
Foreningens regnskapsår følger kalenderåret. Regnskapet skal revideres av to revisorer som 
velges av årsmøtet. Revisorene gir innstilling om regnskapet til årsmøtet. Foreningen dekker 
reiseutgiftene og eventuelle andre utlegg som dens styremedlemmer og andre personer blir 
påført i foreningens tjeneste.  
  
 
§ 11 UTVALG  
Foreningen oppretter egne utvalg i den grad den finner det hensiktsmessig.  Utvalgene har 
ansvar for planlegging og daglig drift av virksomheten innen ulike aktivitetsområder. Driften i 
utvalgene baseres på de rammene som er gitt i handlingsplan og budsjetter vedtatt på 
årsmøtet.  
  
Det er utarbeidet egne paragrafer vedr. drift av basisutvalgene;   

Ungdomsutvalg, Jakt og viltstellutvalget, Fiskerutvalg, Hagleskytter utvalg, Rifleskytter 
utvalg, og Kvinneutvalg.   
  
Lederne for utvalgene orienterer regelmessig styret vedr. driften i utvalgene. Dette gjelder 
blant annet budsjett-/ kostoppfølging, vareopptelling hvert kvartal, eller når styret krever det.   
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Lederen for det enkelte utvalg fremlegger for styrebehandling, et forslag til handlingsplan og 
budsjett for driften i utvalget det kommende året, senest 30. januar. Styret kan eventuelt 
fastsette en annen dato.   

Alle utvalgsledere er medlemmer i styret.  

  
§ 12 VEDTEKTSENDRINGER  
Forslag til vedtektsendringer krever 2/3 flertall på årsmøtet for å bli vedtatt.  
Vedtektsendringer kan bare behandles av ordinært årsmøte, og må godkjennes av NJFF. 
Årsmøtet kan vedta å gjøre endringen midlertidig gjeldene til resultat av behandling i 
forbundet foreligger.   
Medlemmene skal informeres om eventuelt forslag til vedtektsendringer sammen med 
årsmøteinnkalling.  

  
§ 13 UTMELDING AV NJFF  
Utmelding av NJFF krever 2/3 flertall i to påfølgende ordinære årsmøter.  
  
Utmelding av NJFF skal gjøres gjeldende fra førstkommende årsskifte etter endelig 
utmeldingsvedtak. Lovlig fattet utmeldingsvedtak må meddeles forbundet innen 1. september 
i året før utmelding.  

Dersom foreningen trekker seg ut fra NJFF uten gyldige vedtak i henhold til disse vedtektene, 
overtar NJFFs fylkesorganisasjon foreningens eiendeler på uttrekningstidspunktet til fremme 
av forbundets formål i foreningens kommune eller distrikt.  
  
 
§ 14 OPPLØSING AV FORENINGEN  
Dersom det foreligger et grunngitt forslag om oppløsing av foreningen, skal styret behandle 
dette som fastsatt for vedtektsendringer. Endelig avgjørelse i saken krever 2/3 flertall i to på 
hverandre følgende ordinære årsmøter. Dersom det blir vedtatt å oppløse foreningen, skal 
foreningens midler disponeres av NJFFs fylkesorganisasjon til fremme av forbundets formål i 
foreningens kommune eller distrikt.  
  

( § 15 JAKTUTVALG UTGÅR)  
Jaktutvalget består av leder + minimum 7 medlemmer.  
Lederen er styremedlem i foreningen.  Leder og medlemmer blir valgt av årsmøtet for to år 
av gangen.  

 

 

Jaktutvalget utvalget skal:  

1. Planlegge og sette i verk ønskelige viltstelltiltak i samarbeid med styret.  
2. Bedre allmennhetens adgang til jakt.  
3. Sikre god kontakt/samarbeid med grunneierne.   
4. Administrere foreningens jaktrettigheter og at utøvelse av jakt i foreningens regi, forgår 

etter foreningens retningslinjer.  
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5. Forberede besvarelser på høringer av faglig art for styret.  
6. Oppmuntre til jaktaktiviteter i ungdomsutvalget og hjelpe ungdomsutvalget med dette.   
7. Lage beretning om utvalgets arbeid siste år, samt utarbeide aktivitets og budsjettplaner.  
  
  
§15  JAKT OG VILTSTELLUTVALG.   
Jakt og viltstellutvalget er sammensatt av en leder og tre medlemmer, samt to 
varamedlemmer. Utvalget konstituerer seg selv, og leder er styremedlem i foreningen.   
  
Jakt og Viltstellutvalget skal:  
1. Planlegge og sette i verk ønskelige jakt og viltstelltiltak i samarbeid med styret.  
2. Bedre medlemmers adgang til jakt.  
3. Sikre god kontakt/samarbeid med grunneierne.  
4. Følge opp kommunal planlegging, og delta i kommuneplanarbeidet i den hensikt å 

bevare viltets leveområder.  
5. Ordne med jaktoppsyn.  
6. Planlegge og gjennomføre jaktrelaterte konkurranser om mulig, samt å samarbeide 

og bistå andre utvalg sine konkurranser.   
7. Forberede besvarelser på høringer av faglig art for styret.  
8. Oppmuntre til jaktaktiviteter i ungdomsutvalget, og hjelpe ungdomsutvalget med 

dette.   
9. Oppmuntre førstegangsjegere, unge og voksne av begge kjønn til å delta på praktisk 

jakt.    
10. Lage beretning om utvalgets arbeid siste år, samt utarbeide aktivitetsplaner,  og 

budsjettplaner.  
 

( § 16 BANEUTVALG UTGÅR)  
Baneutvalget består av leder og minimum tre medlemmer.  
Lederen er styremedlem i foreningen.  Leder og medlemmer blir valgt av årsmøtet for to år 
av gangen.  

Baneutvalget skal:  

1. Planlegge og drifte foreningens skyteanlegg i samarbeid med styret. Dette inkluderer 
banevakter, anskaffelse av forbruksmateriell og rutinemessig vedlikehold av anlegget.  

2. Bedre allmennhetens adgang til skytetrening  
3. Ordne med kurs og skytekonkurranser med støtte fra jaktutvalget.  
4. Forberede besvarelser på høringer av faglig art for styret.  
5. Oppmuntre til skyteaktiviteter i ungdomsutvalget og hjelpe ungdomsutvalget med dette.   
6. Lage beretning om utvalgets arbeid siste år, samt utarbeide aktivitets og budsjettplaner.  
7. Utarbeide instruks for standplassleder ).   
  
§ 16 HAGLE SKYTTERUTVALG.   
 Hagleskytterutvalg består av en leder, og minimum fem medlemmer, hvorav ett valgt 
medlem er kontaktperson mot NSF.    
Lederen er styremedlem i foreningen.   
Leder og medlemmer blir valgt av årsmøtet for to år av gangen.  
  
Hagleskytterutvalg skal:  
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1. Planlegge og drifte foreningens anlegg for hagleskyting i samarbeid med styret. Dette 
inkluderer banevakter, anskaffelse av forbruksmateriell, rutinemessig vedlikehold av 
anlegget, inkludert entydige sikkerhetsoppslag og merking.   
 

2. Bedre allmennhetens adgang til skytetrening, både jakt og konkurranse skyting. Samt 
sørge for en god balansert utøvelse av de forskjellige skyte former.   
 

3. Ordne med kurs og skytekonkurranser med støtte fra Rifleskytter utvalget, Jakt og Viltstell 
utvalget.  
 

4. Forberede besvarelser på høringer av faglig art for styret.  
 

5. Oppmuntre til skyteaktiviteter i ungdomsutvalget, og hjelpe ungdomsutvalget med dette.   
 

6. Utarbeide og oppdatere instruks for standplassleder, når nødvendig.     
 

7. Lage beretning om utvalgets arbeid siste år, samt utarbeide aktivitets og budsjettplaner.  
  
  
  
§17 RIFLESKYTTER UTVALGET   
Rifleskytter utvalget er sammensatt av en leder og tre medlemmer, samt to varamedlemmer. 
Utvalget konstituerer seg selv, og leder er styremedlem i foreningen.   
    
Rifleskytter utvalget skal:   
1. Sørge for en sikker og effektiv drift av riflebanen. Dette inkluderer bane vakter, 

anskaffelse av forbruksmateriell, og rutinemessig vedlikehold av anlegget. 
  

2. Planlegge og sette i verk allsidig trening for rifle skyting.  
 

3. Følge opp kommunal planlegging, og delta i kommuneplanarbeidet i den hensikt å 
bevare viltets leveområder.  
 

4. Ordne med konkurranser på jaktsektoren.  
 

5. Forberede besvarelser på høringer av faglig art for styret.  
 

6. Lage beretning om utvalgets arbeid siste år, samt utarbeide aktivitetsplaner og  
budsjett.   

 
  
§ 18 FISKEUTVALGET  
Fiskeutvalget består av en leder og minimum 4 medlemmer.   
Lederen er styremedlem i foreningen.   

Leder og medlemmer blir valgt av årsmøtet for to år av gangen  

Fiskeutvalget skal:  
1. Planlegge og organisere foreningens fiskeaktiviteter i samarbeid med styret. 
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2. Bedre allmennhetens adgang til fiske. 
 

3. Sikre god kontakt/samarbeid med grunneierne. 
 

4. Ordne med kurs og fiskekonkurranser.  
 

5. Forberede besvarelser på høringer av faglig art for styret.  
 

6. Oppmuntre til fiskeaktiviteter i ungdomsutvalget, og hjelpe ungdomsutvalget med dette.  
  

7. Lage beretning om utvalgets arbeid siste år, samt utarbeide aktivitets og budsjettplaner  
  
  
§ 19 UNGDOMSUTVALG  
Ungdomsutvalget består av minimum 5 medlemmer, avhengig av antall aktivitetsgrupper, 
derav én leder. Lederen er styremedlem i foreningen.  Hvis det er kun én aktivitetsgruppe er 
leder også aktivitetsleder. Det er én aktivitetsleder pr. aktivitetsgruppe, én fra Jaktutvalget og 
én fra Fiskeutvalget og minimum 2 ungdommer herav én fra hver aktivitetsgruppe, hvis det er 
flere grupper.  
  
Leder og aktivitetsledere velges for 2 år på årsmøtet.  

Representanter fra jaktutvalget, representanter fra fiskeutvalget og ungdomsmedlemmene 
velges for et år på første utvalgsmøtet etter årsmøtet.   

Ungdomsutvalget skal:   
1. Planlegge og drive foreningenes ungdomsgruppe i samarbeid med styret.  

 
2. Tilrettelegge og bedre ungdommenes ferdigheter og adgang til jakt og fiske. 

   
3. Ordne med kurs og konkurranser for ungdomsgruppen. 

  
4. Forberede besvarelser på høringer av faglig art for styret.  

 
5. Lage beretning om utvalgets arbeid siste år, samt utarbeide aktivitets og budsjettplaner.  
  
 
 
§ 20 Kvinneutvalg.  
Kvinneutvalget består av minimum 3 medlemmer, avhengig av antall aktivitetsgrupper, derav 
én leder. Lederen er styremedlem i foreningen.   
Hvis det er kun én aktivitetsgruppe er leder også aktivitetsleder. Leder og 
aktivitetsledere velges for 2 år på årsmøtet.  

Kvinneutvalget skal:    
1. Planlegge, og drive foreningenes kvinneutvalg i samarbeid med styret. 

  
2. Tilrettelegge og bedre kvinners ferdigheter og adgang til jakt og fiske. 

   
3. Ordne med kurs og konkurranser for kvinner.  
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4. Forberede besvarelser på høringer av faglig art for styret. 
 

5. Lage beretning om utvalgets arbeid siste år, samt utarbeide aktivitets og budsjettplaner.  
  
 
§ 21 Seniorutvalg.  
Seniorutvalget består av minimum 3 medlemmer, avhengig av antall aktivitetsgrupper, derav 
én leder. Lederen er styremedlem i foreningen.  Hvis det er kun én aktivitetsgruppe er leder 
også aktivitetsleder. Leder og aktivitetsledere velges for 2 år på årsmøtet.  
  
Seniorutvalget skal:   
1. Planlegge, og drive foreningenes Seniorutvalg i samarbeid med styret. 

  
2. Tilrettelegge og bedre seniorers sosiale og faglige samlinger. 

   
3. Lage beretning om utvalgets arbeid siste år, samt aktivitets og budsjettplaner.  
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7 KONTINGENT 

 
Siden vi har hatt den samme kontingenten i flere år som ikke har blitt regulert 

i.h.t.  konsumprisindeksen, og at vi ligger under snitt prisen på medlemskap for 
lokallag som er ca 800 kr.  
Samt at NJFF vurderer å sette en max og minimum pris da 
medlemskontingentene varierer fra ett 500 til 1200 kr i året  
 
Det foreslåes derfor å øke kontingentandel i RJFF fra 680 kr til 750 kr pr år for 
hovedmedlem, dvs opp 70 kr. 
Andre medlemskap reguleres da i.h.t. dette i.h.t. NJFF’s regler.  
 

 Det stemmes for eller i mot!   
 
 
 

7 BUDSJETT  2021 

 
Året 2020 var et år preget av Corona-nedstenging, forbud mot kiosksalg, smittevernhensyn 
og mange andre uventede restriksjoner. Budsjettet for 2021 bærer også preg av dette, da  
vi ennå ikke vet når vi kan åpne helt opp, sette i gang kiosksalg, arrangere stevner, og få 
utført nødvendig vedlikehold i form av dugnader. Siden årsmøtet ikke har latt seg 
gjennomføre tidligere, pga. nedstenging, har det nye styret svært lite igjen av året å justere 
budsjettet på.  
 
DRIFTSINNTEKTER 
 
 
KONTO TEKST     BELØP KR 
3205  HYTTE  kiosksalg     5.000  pga. Covid-19 
3250  RIFLE  treningsskyting  70.000   
3255  HAGLE Trap trening            200.000   
3266  JAKT  Salg av rådyrkort     7.500 
3266  JAKT  Salg av rådyr      3.000 
3270  UNGDOM Tilskudd midler   70.000  
3275  HUNDEMAT Salg     70.000 
3276  MVA   Refusjon    20.000 
3277  NJFF  Kontingentoppgjør   15.000 
3279  N.TIPPING Grasrot andel    25.000 
3279    Corona tilskudd                7.000  NJFF  
3285  Bank  Renteinntekter        500 
3291  FISK  Div. tilskudd fra fylket   30.000    
3291  FISK  Div. tilskudd NJFF fisk  20.000 
3293  BÅT  Utleie       5.000  
                                                                                        _________ 
      
     Til sammen         kr 548.000 
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DRIFTSUTGIFTER 
 
KONTO TEKST     BELØP 
 
4001  RIFLE    Vedlikehold bane     20.000 Graving/Nye blinker 
4002  RIFLE    Kurs og møter    10.000 
4005  HAGLE   Duer & Skudd    150.000 
4006  HAGLE   Premier          3.000 
4008  HAGLE   Kurs og møter      5.000 
4009  HAGLE   Vedlikehold Trap 1 & 2     6.000 
4036  UNGDOM   Aktivitetsutgifter    30.000 
4037  UNGDOM   Kjøp av utstyr      5.000 
4039  FISK    Div. utgifter       5.000 
4045  HYTTE   Varekjøp kiosk      2.000 
4046  HYTTE   Vedlikehold       5.000 
4050  HUNDEMAT   Varekjøp     60.000 
4061  FORSIKRING   Forsikringspremie     22.000 
4062  STRØM   Utgifter     35.000 
4063  BRØYTING   Snøbrøyting     15.000 
4064  KONTOR   Rekvisita       1.000 
4071  DUGNAD   Utgifter       8.000 
4072  ÅRSMØTE   Utgifter       4.000 
4073  BÅT    Utgifter       2.000 
4075  DIV    Utgifter   150.000     «Lagmannsretten»   
4076  REG.PLAN   Reguleringsplan utg.    50.000 (i avvente på slutt strek)  
4080  BANK    Gebyrer                            4.000 
4081  BANK    Renteutgifter     15.000 
4085  REGNSKAP   Utgifter     25.000 
        ________ 
       
    Til sammen   632.000  
 
    Dvs negativ balanse på    84.000    
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8  VALG AV STYRE I.H.T. §8   

Valgkomiteens innstilling til valg og utvalg           

 

Valgkomiteen 2020/21 har bestått av følgende medlemmer: 

Leder:  Magnus Nilsen 

Medlem:  Silje M Andersen 

Medlem:  Yngvar Skau Jensen 

Opprinnelig var Thomas Landsjø nr 1, Lars Mørk nr 2 og Magnus Nilsen nr 3  i valgkomiteen 
(valgt på årsmøtet 2019), men nr 1 valgte å slutte i foreningen, nr 2 ble langtidssykemeldt   
så da ble Magnus nr 1 To nye medlemmer ble derfor etterlyst av styret om de kunne sitte i 
valgkomiteen. Valgkomiteens arbeid har blitt fordelt slik at siden Silje er medlem i 
Hagleutvalget, har hun hatt ansvaret for verv i Rifleutvalget. Siden Yngvar er medlem i 
Rifleutvalget, har han hatt ansvaret for verv i Hagleutvalget. Magnus har hatt ansvaret for 
Styret, Jaktutvalg og Forvaltere.  

 
For valgkomiteen 
Magnus Nilsen, Leder  

                                 
Styret         Periode 

Leder: Reinert Fredriksen (Valgkomiteens innstilling)    2021/23   velges for 2 år 

Leder: Asbjørn Haugdal (Innkommet forslag fra medlem)  2021/23   velges for 2 år 

Nestleder: Ole Morten Gabrielsen                           2021/22   velges for 1 år                   

Sekretær: Kari Ann Skau Jensen                            2020/22   ikke på valg                    

Kasserer:  Eksternt regnskapsfirma 

Styremedlem: Andre Holt          2021/23   velges for 2 år                                                           

Kvinneutvalgskontakt:  (Ingen som har sagt ja)                   2021/23   velges for 2 år    

 

 
 
 
 
 9 VALG AV UTVALGSMEDLEMMER  
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Rifleutvalg 
Leder: Yngvar Skau Jensen (Valgkomiteens innstilling)     2021/23   velges for 2 år 
 
Leder: Arnt Maurseth (Gjenvalg)                    2021/23   velges for 2 år  

Medlem:  Ole Morten Gabrielsen                       2021/23   velges for 2 år 

   "           Christoffer Bergstrøm                      2021/23   velges for 2 år 

   "           Arne Kristoffersen             2021/23   velges for 2 år                                

   "             Reinert Fredriksen      2021/23   velges for 2 år                                              

   "             Fritjof Kielland         2021/23   velges for 2 år                                                   

   "             Roger Hansen                                    2021/23   velges for 2 år                          

   "             Britt Anita Sørli Dammen                        2021/23   velges for 2 år 

   "            Jan Runar Hansen      2021/23   velges for 2 år                                                

   "            Lars Akselsen         2020/22   Ikke på valg                                                          

   "           Torodd Ranheim                              2021/23   velges for 2 år                  

   "        Roar Westby Larsen                2020/22   Ikke på valg 

   "            Joachim Syversen                          2020/22   Ikke på valg                                

   "            Arild Norum                           2020/22   Ikke på valg                                          

  "              Kari Ann Skau Jensen      2021/23   velges for 2 år                                        

  "              Petter Hepsø        2021/23   velges for 2 år                                                     

  "            Jan Petter Yven       2021/23   velges for 2 år                                                     

 
 
 
Hagle: 
Leder:     Erik Andre Johnsen                     2021/22  velges for 1 år 
 
Medlem:   Silje M Andersen                         2021/23 velges for 2 år 

  "           Kjell Solhaug              2021/23 velges for 2 år                                                  

  "           Terje Arnseth       2021/23  velges for 2 år                                                           

  "           Ivar Ibsen       2021/23     velges for 2 år                                                             

  "           Jørgen Adamsen          2021/22 velges for 1 år                                                    

  "           Christer Elisson                              2021/22 velges for 1 år 

  "           Siv Eriksen                              2021/22 velges for 1 år 

  "           Geir Lindem                            2021/22 velges for 1 år 

  "          Jon Anders Møklegård (mandagsvakter)           2021/22 velges for 1 år 
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  "         Jørgen Kristoffersen (mandagsvakter)            2021/22 velges for 1 år 

  "         Jan Erik Kolstad (tilkallingsvakt)                2021/23  velges for 2 år 

 
Dameutvalg: 
Det er ingen av de spurte kvinnelige medlemmene som har sagt ja etter forespørsel fra 
valgkomiteen. Valgkomiteen sendte derfor ut en mail til alle kvinnelige medlemmer i 
foreningen, og har heller ikke fått respons på denne. Valgkomiteen anbefaler derfor, at de 
kvinnelige medlemmene følger de vanlige aktivitetene i foreningen, og at Årsmøtet gir styret 
fullmakt til å finne en passene leder i Dameutvalget så fort det lar seg gjøre.  
 
Seniorutvalget:  
 
Leder:  Thor A. Edlund    2021/22 velges for 1 år 
 

Forvaltere:  
Hytte:    Ingen kandidater    2021/22 velges for 1 år 
 
Båt:       Leif Roger Karlsen                       2021/23 velges for 2 år 

Material:  Anders Sandvig                     2020/22  Ikke på valg 

Hundemat:   Odd og Per Juliussen                         2021/23 velges for 2 år 

Web:       Siv Eriksen                          2021/23 velges for 2 år 

 
Jaktutvalg:   
Leder:     Ledes av styret. 
 
Medlem:   Ketil Ludvigsen                            2020/22  Ikke på valg 

   "         Andre Holt                                  2020/22 Ikke på valg 

   "         Svenne Arnesen                              2020/22  Ikke på valg 

   "         Siri M Hemstad                                 2020/22  Ikke på valg 

   "        Terje Westeng                                2021/22  velges for 1 år 

   "         Roger Hansen                                2021/22 velges for 1 år 

   "        Knut Harald Nilsen                        2021/23 velges for 2 år 

   "        Yngvar Skau Jensen                           2021/22 velges for 1 år  

 

 

 10 VALG AV VALGKOMITE  
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Valgkomite: 

Leder:    Silje M Andersen                     1 år      2021/22  Ikke på valg 

Medlem:   Yngvar Skau Jensen              2 år      2021/23  velges for 2 år 

Medlem:                                            3 år      2021/24 velges for 3 år 

 

 11 VALG AV REVISORER  

 

Revisor:  1:  Henry Fensbekk    2021/2023 velges for 2 år 

Revisor   2:       2021/2023 velges for 2 år  

1 vara rveisor:  

 

 

 12 EVENTUELT ÆRESMEDLEM  

Ingen innkommende forslag.   

 

 

 13 EVENTUELT forslag om vedtektendinger  

Ref til pk 5  


