
 

VEDTEKTER 
 
FOR NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND – ROGALAND 
 
Oppdatert 16 mars 2021 
 
 

DEL 1:  
 
§ 1 til og med § 4 er endelig besluttet av RS og kan ikke endres av fylkeslagene. 
 
FYLKESLAGETS NAVN 
§ 1 
 
Fylkeslagets navn er Norges Jeger- og Fiskerforbund – Rogaland, og er en sammenslutning 
av samtlige foreninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) i Rogaland. 
 
 
FORMÅL 
§ 2 
 
Fylkeslagets hovedformål er det samme som for NJFF sentralt: 
 
Fylkeslagets formål er å arbeide for de norske jakt- og fiskeinteressene, slik at utøvelsen 
bidrar til god livskvalitet og helse i befolkningen. Dette forutsetter at naturen ivaretas for å 
sikre levedyktige og høstingsverdige bestander av vilt og fisk, og at allmennheten sikres gode 
jakt – og fiskemuligheter. 
 



Hovedmålene er videre: 
- ivareta medlemmenes interesser innen jakt, fiske, og naturforvaltning. 
- sikre en bærekraftig høsting av vilt- og fiskeressursene. 
- være den viktigste kunnskapsformidleren om jakt og fisk i samfunnet. 
- tilrettelegge for og sikre god rekruttering av jegere og fiskere. 
- sikre naturgrunnlaget og samfunnets rammebetingelser for jakt og fiske gjennom     
  faglig og politisk virksomhet 
 
Arbeidet i fylkeslaget skal bygge på NJFF`s gjeldende handlingsprogram og det årlige 
arbeidsprogrammet.  
 
Fylkeslaget skal være bindeleddet mellom NJFF`s sentralledd og foreningene i fylket. Det har 
et spesielt ansvar med å ivareta organisasjonens formål overfor samfunnet for øvrig på 
fylkesnivå. 
 
 
FYLKESLAGETS LEDENDE ORGANER 
§ 3 
 
Fylkeslagets ledende organer er: 
a) Årsmøtet 
b) Ekstraordinært årsmøte 
c) Styret 
 
Årsmøtet skal hvert år holdes innen 1. april. 
NJFF`s sentralledd har rett til å være representert på fylkeslagets års- og styremøter med 
talerett. 
 
FYLKESLAGETS ØKONOMI 
§ 4 
 
Forbundet refunderer til fylkeslagene den av landsmøtet fastsatte andel av 
medlemskontingenten. 
Fylkeslagets årsmøte kan i tillegg fastsette en egen kontingent til fylkeslaget som innkreves 
sammen med forbundskontingenten. 
Fastsatt fylkeskontingent skal meddeles forbundet innen 1. september. 
 
 
 
 
 

                                                 
 
 
 



Del 2: 
 
FYLKESLAGETS ÅRSMØTE 
§ 5 
 
Årsmøtet innkalles med en (1) måneds skriftlig varsel. Dagsorden skal følge innkallingen. 
Forslag som foreningene ønsker behandlet av årsmøtet skal være styret i hende senest 6 
uker før første varslede årsmøtedato. Styrets forslag til årsberetning, regnskap og andre 
saksdokumenter sendes foreningene senest 2 uker før årsmøtet. Til årsmøtet kan foreninger 
med inntil 200 medlemmer sende 2 representanter. Foreninger med flere medlemmer kan 
sende ytterligere 1 representant for hver påbegynte 200 medlemmer. I tillegg innkalles 
fylkeslagets styre.  
 
Medlemmer fra foreningene utnevnt av NJFF i sentrale utvalg/styre inviteres til årsmøtet.   
I tillegg innkalles medlemmer av fylkeslagets utvalg, fylkesinstruktører og leder av 
valgkomiteen til årsmøtet. Disse har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett, så fremt de 
ikke møter som representant for en forening. 
 
 

På årsmøtet skal følgende behandles: 
 
1. Konstituering av møtet.  

- Godkjenning av representanter 
- Godkjenning av innkalling 
- Godkjenning av dagsorden 
- Godkjenning av forretningsorden 
- Valg av ordstyrer 
- Valg av referent 
- Valg av tellekorps 
- Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 

 
2. Årsberetninger fra siste kalenderår. 

 
3. Revidert regnskap fra siste kalenderår. 
 
4. Innkomne saker med styrets forslag til vedtak. 
 
5. Andre saker som styret har ført opp på dagsorden. 
 
6. Styrets forslag til arbeidsprogram, budsjett og fylkeslagskontingent. 
 
7. Valg av styre i henhold til § 7. 
 
8.   Valg av medlemmer til årsmøteoppnevnte utvalg.   
 

- Valg av leder, to medlemmer og en varavalgt til fagutvalg jakt for to (2) år. 
2 personer på valg hvert år. 

- Valg av leder, to medlemmer og en varavalgt til fagutvalg fisk for to (2) år. 
2 personer på valg hvert år 

- Valg av leder, to medlemmer og en varavalgt til aktivitetsutvalg hagle for to (2) år. 
2 personer på valg hvert år. 

-       Valg av leder, to medlemmer og en varavalgt til aktivitetsutvalg rifle for to (2) år. 
2 personer på valg hvert år.                                                                                                        



- Valg av leder, to medlemmer og en varavalgt til aktivitetsutvalg barn og ungdom for 
to 
(2) år. 2 personer på valg hvert år. 

- Valg av leder, to medlemmer og en varavalgt til aktivitetsutvalg jenter/kvinner  
for to (2) år. 2 personer på valg hvert år. 

-       Valg av leder, to medlemmer og en varavalgt til fagutvalg jakthund for to (2) år. 
2 personer på valg hvert år.   

 
9. Valg av valgkomite bestående av 3 medlemmer for tre (3) år. En person på valg hvert år.  

Så vidt mulig skal det foretas geografisk fordeling. I tillegg velges ett varamedlem for ett 
(1) år.  
Styret utpeker leder av valgkomiteen hvert år. 
Valgkomiteen skal foreslå kandidater til alle aktuelle tillitsverv. Herunder også forslag til 
ny 
valgkomite. 

10. Valg av 2 revisorer for to (2) år, en person på valg hvert år. 
11. Valg av utsendinger til landsmøtet (hvert tredje år). 

Begrunnet forslag på landsmøtekandidater skal fremsettes muntlig på årsmøtet. 
Leder for aktivitetsutvalg barn og ungdom møter fast til landsmøtet og inngår i kvoten til 
fylkeslaget. 
Lokalforeninger med medlemstall over 800 medlemmer har rett på minst en utsending. 
Denne skal være utpekt før årsmøtet i fylkeslaget. Valg av minst 4 varautsendinger i 
prioritert rekkefølge. 

 
Dersom ikke noe annet er bestemt, avgjøres alle saker med alminnelig flertall. Ved 
stemmelikhet anses forslaget som forkastet. Dette gjelder ikke ved personvalg hvor det 
foretas loddtrekning. Avstemningene skal foregå skriftlig dersom noen krever dette. Ingen 
representant har mer enn en stemme. For øvrig gjelder fylkeslagets avstemningsregler. 
Fylkeslagets styre har ikke stemmerett i saker som gjelder beretning og regnskap. 
 
 
 
EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 
§ 6 
 
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, eller når et tidligere årsmøte har besluttet det. 
Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når minst halvparten av de tilsluttede foreninger eller 
forbundsstyret i NJFF krever det. 
 
Innkalling til ekstraordinært årsmøte sammen med dagsorden skal foretas med minst 14 
dagers varsel. Møtet skal ikke ta avgjørelser i andre saker enn de som er oppført i 
innkallingen.                                                                        
 
 
 
FYLKESLAGETS STYRE 
§ 7 
 
Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer, ungdomsansvarlig og kvinnekontakt. 
Styret kan nedsette komiteer etter behov. 
 
1. Styret velges for 2 år av gangen, hvorav leder og 2 styremedlemmer velges på  
               ulike årstall, de øvrige på like årstall. 



2. I tillegg velges 1. og 2. varavalgt til styret for to (2) år, en person på valg hvert år. 
3. Styrets arbeidsutvalg består av leder, nestleder og sekretær. 
 
 
STYRETS PLIKTER 
§ 8 
 
Styret skal: 
 
1. Representere NJFF i fylket og utøve den administrative myndighet. Håndheve vedtektene 

og ivareta fylkets anliggender utad overfor de tilsluttede foreninger og de regionale 
myndigheter.  

2. Styrke samarbeidet mellom foreninger, fylkesforbund og NJFF. Støtte lokalforeningene i 
deres faglige og organisasjonsmessige virksomhet og formidle faglig bistand. Innkalle 
foreningene til møte hvert år for å drøfte viktige saker.  

3. Beramme ordinære og eventuelt ekstraordinære årsmøter. Styret skal på årsmøtet legge 
frem beretning og regnskap for siste kalenderår, samt forslag til arbeidsprogram og 
budsjett for kommende år. Beretning og regnskap samt årsmøtereferat med liste over 
tillitsvalgte sendes NJFF og lokalforeningene senest 3 måneder etter at årsmøtet er 
avholdt. 

4. Utarbeide arbeidsinstruks for de årsmøteoppnevnte utvalgene og fylkesinstruktørene. 
Ved behov oppnevne egne arbeidsutvalg og medlemmer av disse. 

5. Ta initiativ til kurs og annen instruksjonsvirksomhet. Innstille til autorisasjon av 
instruktører og fylkesinstruktører i samarbeid med lokalforeningene.  Fylkesinstruktørene 
tiltrer styret etter behov med tale- og forslagsrett. 

6. Samordne konkurranseaktivitetene i fylket. Ved stevne og arrangementer på fylkesnivå 
skal styret eller den styret utpeker være representert. 

7. Drive aktiv og målrettet markedsføring av organisasjonen overfor egne medlemmer og 
samfunnet for øvrig. Arbeide for at utenforstående foreninger tilsluttes NJFF, og hjelpe til 
med å opprette nye foreninger i områder hvor det er et naturlig grunnlag for dette. 

8. Drive et målrettet ungdomsarbeid. 
9. Arbeide for forenings- og medlemsfordeler, herunder muligheter for økonomisk støtte til 

fylkeslag og foreninger ved tiltak og aktiviteter. 
10. Foreslå å tildele eventuelle hedersbevisninger. 
11. I årsmøteperioden avgjør styret eventuelle tvister mellom lokalforeningene, samt      

tolke vedtekter. Eventuelle styrevedtak kan ankes inn for førstkommende årsmøte. 
 
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styret er til stede.  
Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget som forkastet.  
Det skal føres protokoll fra hvert styremøte.  
Alle utvalgsmedlemmer, komitemedlemmer og fylkesinstruktører er underlagt styret. 
  
 
UTVALGENE 
§ 9 
 
Alle utvalgsledere innkalles til styremøtene med tale- og forslagsrett.  
Utvalgene plikter å arbeide i henhold til årsmøtets og styrets ønsker samt arbeidsinstruks. 
Utvalgene er underlagt styret, og utvalgets leder plikter å holde styret orientert om status og 
fremdrift.  
Utvalgene utarbeider egne budsjett i samarbeid med styret. 
 
 



ØKONOMI / REISEUTGIFTER 
§ 10 
 
Lokalforeningene bærer selv reiseutgifter ved fylkesforbundets årsmøter, tillitsvalgt- 
konferanser og lignende. For utgifter til årsmøte og tillitsvalgtkonferanser gjelder 
fylkeslagets regler om reisefordeling. Styret, utvalgsmedlemmer og fylkesinstruktører får 
dekket sine reiseutgifter innenfor rammen til statens reiseregulativ for kjøregodtgjørelse etter 
gjeldende styrevedtak. Utgiftene i forbindelse med NJFFs Landsmøte hvert 3. år dekkes med 
1/3 fra fylkeslaget og 2/3 fra delegatens lokalforening. 
 
 
 
VEDTEKTSENDRINGER 
§ 11 
 
Endringer av vedtektene (del II) kan kun foretas av ordinært årsmøte. Til gyldig vedtak kreves 
2/3 flertall av de tilstedeværende representanter. 
Endringer av vedtektene skal godkjennes av Representantskapet i NJFF. 
 
Behandlet og godkjent på årsmøte i NJFF-Rogaland den 24. mars 2001. 
Revidert på årsmøte i NJFF-Rogaland den 16. mars 2002 og 22. mars 2003.  
Revidert på årsmøte i NJFF-Rogaland den 18. mars 2006. 
Revidert på årsmøte i NJFF-Rogaland den 19. mars 2011.   
Revidert på årsmøte i NJFF-Rogaland den 3. april 2016. 
Revidert på årsmøte i NJFF-Rogaland den 5. mai 2020. 
Revidert på årsmøte i NJFF Rogaland den 16. mars 2021. 
 

 

 

 

 

 

 



 

ARBEIDSINSTRUKSER FOR UTVALGENE 

 

ARBEIDSINNSTRUKS FOR KVINNEUTVALGET 

Generelt:  

Kvinneutvalget i NJFF-Rogaland er et aktivitetsutvalg og skal være bindeledd mellom 

lokalforeningene og skal støtte de lokale kvinnekontaktene i deres arbeid.  Fremme saker og 

interesser utvalget er satt til å ivareta i organisasjonsleddene, samt delta i arbeidet for å nå 

målene i fylkeslagets arbeidsprogram.  

Organisatorisk ansvar og oppgaver: 

• Stimulere til rekruttering av kvinnelige instruktører, jegere, fiskere, tillitsvalgte og 

medlemmer i organisasjonen 

• Arrangere overlappende møte for påtroppende utvalg 

• Delta på styremøter, årsmøter og andre relevante aktiviteter 

• Være fylkeslagets ressurs og bindeledd for kvinnesatsing herunder aktiviteter, 

opplæring og kurs. Bistå lokalforeninger og fylkeslagets tillitsvalgte i spørsmål 

vedrørende dette.  

• Overordnet ansvar for fylkesvise arrangementer for kvinner innenfor budsjettrammer 

• Arrangere årlige fylkessamling for kvinnekontaktene i lokalforeningene 

• Ansvar for at fylkesaktiviteter og arrangement skal kommuniseres ut i flest mulig 

kommunikasjonskanaler 

• Gi innspill og bistå fylkeslagets administrasjon om hvilke tiltak det bør søkes midler 

om til kvinneaktiviteter 

• Lage årsberetning og jevnlige rapporteringer til fylkeslaget på arrangementer og 

mottatte midler 

• Fremlegge forslag til budsjett og kurs/aktivitetsplan fra utvalget innen 20. november 

hvert år 

 

ARBEIDSINNSTRUKS FOR BARN- OG UNGDOMSUTVALG                                                                                

Generelt: 

Barn- og ungdomsutvalget i NJFF-Rogaland er et aktivitetsutvalg og skal være bindeledd 

mellom lokalforeningene og skal støtte de lokale ungdomsutvalgene i deres arbeid.  Fremme 

saker og interesser utvalget er satt til å ivareta i organisasjonsleddene, samt delta i arbeidet 

for å nå målene i fylkeslagets arbeidsprogram.  



Organisatorisk ansvar og oppgaver: 

• Arbeide for økt medlemsvekst blant barn og ungdom.  

• Arrangere overlappende møte for påtroppende utvalg 

• Delta på styremøter, årsmøter og andre relevante aktiviteter 

• Være fylkeslagets ressurs og bindeledd for barne- og ungdomssatsing herunder 

aktiviteter, opplæring og kurs. Bistå lokalforeninger og fylkeslagets tillitsvalgte i 

spørsmål vedrørende dette.  

• Overordnet ansvar for fylkesvise arrangementer for barn/ungdom innenfor 

budsjettrammer 

• Arrangere årlige fylkessamling for ungdomsutvalgene i lokalforeningene 

• Ansvar for at fylkesaktiviteter og arrangement skal kommuniseres ut i flest mulig 

kommunikasjonskanaler 

• Samarbeide om aktiviteter med andre organisasjoner/organisasjonsledd der dette er 

naturlig 

• Gi innspill og bistå fylkeslagets administrasjon om hvilke tiltak det bør søkes midler 

om til barne- og ungdomsaktiviteter 

• Lage årsberetning og jevnlige rapporteringer til fylkeslaget på arrangementer og 

mottatte midler 

• Fremlegge forslag til budsjett og kurs/aktivitetsplan fra utvalget innen 20. november 

hvert år 

 

 

ARBEIDSINNSTRUKS FOR AKTIVITETSUTVALG HAGLE  

Generelt:  

Skyte-utvalget i NJFF-Rogaland er et aktivitetsutvalg og skal være bindeledd mellom 

lokalforeningene og skal støtte de lokale skyte-utvalgene i deres arbeid.  Fremme saker og 

interesser utvalget er satt til å ivareta i organisasjonsleddene, samt delta i arbeidet for å nå 

målene i fylkeslagets arbeidsprogram.  

Organisatorisk ansvar og oppgaver: 

• Stimulere til rekruttering av skyttere, instruktører, jegere, tillitsvalgte og medlemmer i 

organisasjonen 

• Arrangere overlappende møte for påtroppende utvalg 

• Delta på styremøter, årsmøter og andre relevante aktiviteter 

• Være fylkeslagets ressurs og bindeledd for skyteaktivitet og konkurranser, herunder 

skyte-stevner og veiledning. Bistå lokalforeninger og fylkeslagets tillitsvalgte i 

spørsmål vedrørende skyteaktivitet, skytebaner ift. oppmåling og godkjenning.  

• Samarbeide med fylkesinstruktørene hagle/rifle ift. planlegging og tilrettelegging for 

instruktørkurs og dommer/standplasslederkurs i samarbeid med lokalforeningene. 

• Arrangere årlige fylkessamling for skyte-utvalgene i lokalforeningene, ansvar for 

årlige terminlister og oppfølging av resultatrapportering.  

• Ansvar for at terminlister, konkurranser, arrangement skal kommuniseres ut i flest 

mulig kommunikasjonskanaler 

• Gi innspill og bistå fylkeslagets administrasjon om hvilke tiltak det bør søkes midler 

om til konkurranseskyting 



• Lage årsberetning og jevnlige rapporteringer til fylkeslaget på arrangementer og 

mottatte midler 

• Fremlegge forslag til budsjett og kurs/aktivitetsplan fra utvalget innen 20. november 

hvert år 

 

ARBEIDSINNSTRUKS FOR AKTIVITETSUTVALG RIFLE  

Generelt:  

Skyte-utvalget i NJFF-Rogaland er et aktivitetsutvalg og skal være bindeledd mellom 

lokalforeningene og skal støtte de lokale skyte-utvalgene i deres arbeid.  Fremme saker og 

interesser utvalget er satt til å ivareta i organisasjonsleddene, samt delta i arbeidet for å nå 

målene i fylkeslagets arbeidsprogram.  

Organisatorisk ansvar og oppgaver: 

• Stimulere til rekruttering av skyttere, instruktører, jegere, tillitsvalgte og medlemmer i 

organisasjonen 

• Arrangere overlappende møte for påtroppende utvalg 

• Delta på styremøter, årsmøter og andre relevante aktiviteter 

• Være fylkeslagets ressurs og bindeledd for skyteaktivitet og konkurranser, herunder 

skyte-stevner og veiledning. Bistå lokalforeninger og fylkeslagets tillitsvalgte i 

spørsmål vedrørende skyteaktivitet, skytebaner ift. oppmåling og godkjenning.  

• Samarbeide med fylkesinstruktørene hagle/rifle ift. planlegging og tilrettelegging for 

instruktørkurs og dommer/standplasslederkurs i samarbeid med lokalforeningene. 

• Arrangere årlige fylkessamling for skyte-utvalgene i lokalforeningene, ansvar for 

årlige terminlister og oppfølging av resultatrapportering.  

• Ansvar for at terminlister, konkurranser, arrangement skal kommuniseres ut i flest 

mulig kommunikasjonskanaler 

• Gi innspill og bistå fylkeslagets administrasjon om hvilke tiltak det bør søkes midler 

om til konkurranseskyting 

• Lage årsberetning og jevnlige rapporteringer til fylkeslaget på arrangementer og 

mottatte midler 

• Fremlegge forslag til budsjett og kurs/aktivitetsplan fra utvalget innen 20. november 

hvert år 

 

ARBEIDSINNSTRUKS FOR FAGUTVALG FISK 

 

Generelt:  

Fiskeutvalget i NJFF-Rogaland er et fagutvalg og skal være bindeledd mellom 

lokalforeningene og skal støtte de lokale fiskeutvalgene i deres arbeid.  Fremme saker og 

interesser utvalget er satt til å ivareta i organisasjonsleddene, samt delta i arbeidet for å nå 

målene i fylkeslagets arbeidsprogram.  

Organisatorisk ansvar og oppgaver: 

• Stimulere til rekruttering av sportsfiskere, instruktører, tillitsvalgte og medlemmer i 
organisasjonen 



• Arrangere overlappende møte for påtroppende utvalg 
• Delta på styremøter, årsmøter og andre relevante aktiviteter 

• Være fylkeslagets ressurs og inneha et hovedansvar ift. måloppnåelsen for fiske i 
virksomhetsplanen: 
1. Naturgrunnlaget som forutsetning for fiske 
2. Adgangen til sportsfiske 
3. Utøvelsen av sportsfiske 

• Være styrets høringsorgan i saker som gjelder fiske og fiskeforvaltning, og bistå 
lokalforeningene og fylkeslagets tillitsvalgte i spørsmål vedrørende dette. Følgende 
områder prioriteres: 
1. Vannkraftutbygginger, vernesaker 
2. Oppdrettssaker 
3. Regionale høringer, vanndirektiv og andre regionsplaner 
4. Fiskeforvaltning av anadrom fiskeslag og innlandsfisk 

• Fremme forslag til styrevedtak på saker innenfor sitt fagfelt 

• Ha kontakt med aktuelle samarbeidsorganisasjoner og offentlig forvaltning 
• Organisere og invitere til skolering og utdanning innenfor fiske og fiskeforvaltning  
• Gi innspill og bistå fylkeslagets administrasjon om hvilke tiltak det bør søkes midler 

om innen fisk og fiskeforvaltning 
• Lage årsberetning og jevnlige rapporteringer til fylkeslaget på arrangementer og 

mottatte midler 
• Fremlegge forslag til budsjett og kurs/aktivitetsplan fra utvalget innen 20. november 

hvert år 

 

 

ARBEIDSINNSTRUKS FOR FAGUTVALG JAKT  

 

Generelt:  

Jaktutvalget i NJFF-Rogaland er et fagutvalg og skal være bindeledd mellom 

lokalforeningene og skal støtte de lokale jaktutvalgene i deres arbeid.  Fremme saker og 

interesser utvalget er satt til å ivareta i organisasjonsleddene, samt delta i arbeidet for å nå 

målene i fylkeslagets arbeidsprogram.  

Organisatorisk ansvar og oppgaver: 

• Stimulere til rekruttering av jegere, instruktører, tillitsvalgte og medlemmer i 

organisasjonen 

• Arrangere overlappende møte for påtroppende utvalg 

• Delta på styremøter, årsmøter og andre relevante aktiviteter 

• Være fylkeslagets ressurs og inneha et hovedansvar ift. måloppnåelsen for jakt i 

virksomhetsplanen: 

1 Naturgrunnlaget som forutsetning for jakt 

2 Adgangen til jakt 

3 Utøvelsen av jakt 

• Være styrets høringsorgan i saker som gjelder jakt og viltforvaltning, og bistå 

lokalforeningene og fylkeslagets tillitsvalgte i spørsmål vedrørende dette.  

• Fremme forslag til styrevedtak på saker innenfor sitt fagfelt 

• Ha kontakt med aktuelle samarbeidsorganisasjoner og offentlig forvaltning 



• Organisere og invitere til skolering og utdanning innenfor jakt og viltforvaltning  

• Gi innspill og bistå fylkeslagets administrasjon om hvilke tiltak det bør søkes midler 

om innen jakt og viltforvaltning 

• Lage årsberetning og jevnlige rapporteringer til fylkeslaget på arrangementer og 

mottatte midler 

Fremlegge forslag til budsjett og kurs/aktivitetsplan fra utvalget innen 20. november hvert år 
 
 

ARBEIDSINNSTRUKS FOR FAGUTVALG JAKTHUND  

 

Generelt:  

Jakthundutvalget i NJFF-Rogaland er et fagutvalg og skal være bindeledd mellom 

lokalforeningene og skal støtte de lokale jaktutvalgene i deres arbeid.  Fremme saker og 

interesser utvalget er satt til å ivareta i organisasjonsleddene, samt delta i arbeidet for å nå 

målene i fylkeslagets arbeidsprogram. 

Organisatorisk ansvar og oppgaver: 

• Stimulere til rekruttering av jegere, instruktører, tillitsvalgte og medlemmer i 

organisasjonen 

• Arrangere overlappende møte for påtroppende utvalg 

• Delta på styremøter, årsmøter og andre relevante aktiviteter 

• Være fylkeslagets ressurs og inneha et hovedansvar ift. måloppnåelsen for jakt i 

virksomhetsplanen: 

4 Naturgrunnlaget som forutsetning for jakt 

5 Adgangen til jakt 

6 Utøvelsen av jakt 

• Være styrets høringsorgan i saker som gjelder jakt og viltforvaltning, og bistå 

lokalforeningene og fylkeslagets tillitsvalgte i spørsmål vedrørende dette.  

• Fremme forslag til styrevedtak på saker innenfor sitt fagfelt 

• Ha kontakt med aktuelle samarbeidsorganisasjoner og offentlig forvaltning 

• Organisere og invitere til skolering og utdanning innenfor jakt og viltforvaltning  

• Gi innspill og bistå fylkeslagets administrasjon om hvilke tiltak det bør søkes midler 

om innen jakt og viltforvaltning 

• Lage årsberetning og jevnlige rapporteringer til fylkeslaget på arrangementer og 

mottatte midler 

Fremlegge forslag til budsjett og kurs/aktivitetsplan fra utvalget innen 20. november hvert år 
 

 
 
 



 
 
 


