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§1 Foreningens formal 

• Å knytte jegere og fiskere sammen i felles arbeid for a øke vilt- og fiskebestanden ved 

positive tiltak på vilt- og fiskestellets område. 

• Å arbeide for human jakt og ansvarsbevisst ferdsel i skog og mark. 

• Å jobbe for bedre jakthunder. 



• Å arbeide for riktig bruk av våpen og sportsfiskeredskap. 

• Å innarbeide respekt for jakt-, fiske- og friluftslovgivning hos allmennheten. 

• 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 samarbeide med foreninger, myndigheter og andre interesseorganisasjoner med samme 

formål. 

• Å drive et aktivt barne- og ungdomsarbeid. 

• Å fremme medlemmenes adgang til jakt og fiske, også ved leie eller kjøp av fiskerettigheter 

og jaktterreng i den utstrekning foreningens midler tillater det. 

 

§2 Medlemskap 

• Inn og utmeldelse av foreningen foregår i henhold til Norges Jeger- og Fiskerforbunds 

regelverk. 

• Foruten æresmedlemmer deles foreningens medlemmer inn i de til enhver tid gjeldende 

medlemskategorier i forbundet. 

• Høyt fortjente medlemmer kan innstilles som æresmedlemmer med ¾ flertall av styret og 

legges frem til Generalforsamlingen. lnnstillingen vedtas av Generalforsamlingen med 3/4 

flertall. lnnstillingen kan ikke debatteres.  

• Et medlem har ingen rettigheter i organisasjonen utover det kalenderåret som kontingenten 

er betalt for. Medlemskapet fornyes gjennom betaling av kontingenten for det kommende 

aret. 

• Medlemmer som gjør seg skyldig i brudd på jakt- og fiskelovgivingen, som handler mot 

foreningens vedtekter eller på annen mate ved sin adferd skader foreningen, kan 

suspenderes av styret for en tidsbegrenset periode på inntil 2 ar. 

• I svært alvorlige saker skal medlemmer av foreningen ekskluderes av styret. Vedkommende 

medlem som blir suspendert eller ekskludert har rett til a fremlegge sin sak for 

generalforsamlingen, som tar avgjørelse i saken med 2/3 flertall. Blir medlemmer ekskludert 

fra lokalforeninger, skal dette umiddelbart rapporteres inn til NJFF og fylkeslaget. 

 

§3 Kontingent 

• Medlemskontingenten gjelder for kalenderåret.  

• Foreningen følger NJFF's ordning med sentral innkreving av medlemskontingenten. 

Kontingentandelen til foreningen blir fastsatt av generalforsamlingen, og skal meddeles NJFF 

skriftlig og sa raskt som mulig innen 1. september. 

 

§4 Foreningens ledende organer 

 

• Generalforsamlingen 

• Ekstraordinær generalforsamling 

• Styret 



§5 Generalforsamlingen 

 

• Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen 15. mars. 

• Styret forestår innkallingen, som enten skal være skriftlig eller elektronisk til hvert medlem, 

eller ved bekjentgjørelse i lokalavis. Varselet er 2 uker. 

• Med innkallingen til generalforsamlingen skal det følge saksliste. 

• Saker som skal avgjøres av den ordinære generalforsamling skal, etter krav fra et medlem, 

være medtatt i innkallelsen. Saker til ordinær generalforsamling skal være styret i hende 

senest ved utgangen av januar. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte 

stemmeberettigede godtar det ved godkjenning av sakslisten.  

• Generalforsamlingen ledes av styrets leder eller valgt møteleder. Valgene ledes av leder i 

valgkomiteen. 

• Det føres protokoll, som undertegnes av 2 medlemmer valgt av generalforsamlingen. Hvor 

annet ikke er bestemt, avgjøres sakene med alminnelig flertall. 

• For vedtektsendring kreves 3/4 av de avgitte stemmer. 

• Stemmerett kan kun utøves ved personlig fremmøte.  

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

 
På generalforsamlingen skal følgende behandles: 

1. Konstituering av møtet 

2. Godkjenning av innkalling 

3. Godkjenning av dagsorden 

4. Valg av ordstyrer 

5. Valg av sekretær 

6. Valg av tellekorps 

7. Valg av 2 medlemmer til a underskrive protokollen 

8. Godkjenning av årsberetningene fra foregående år fra Styret og Utvalgene 

9. Revidert regnskap fra siste kalenderår 

10. Foreningens kontingentandel 

11. Innkomne saker med styrets forslag til vedtak 

12. Andre saker som styret har ført opp på dagsorden 

13. Valg 

14. Eventuell utnevning av æresmedlemmer eller andre utmerkelser 

15. Eventuelt forslag om vedtektsendringer 

 

§6 Ekstraordinær generalforsamling 

• Ekstraordinær generalforsamling 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 mate som for ordinær generalforsamling. 

• Det skal føres protokoll fra ekstraordinært årsmøte. 

• Møtet skal ikke ta avgjørelser i andre saker enn de som er oppført i innkallingen. 

 



§7 Styret og styrets plikter 

• Foreningen ledes av et styre som består av: Styrets leder, utvalgslederne, kasserer, 3 

styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Valget skal skje i henhold til foreningens 

valgreglement. 

• Styret velger en nestleder på første styremøte. Ellers konstituerer styret seg selv. 

• Det påligger styret å lede foreningen og fremme dens formal, jfr. §1. 

• Til hjelp i sitt arbeid kan styret kjøpe eksterne tjenester. 

• Styret er beslutningsdyktig når minst 1/2 av styremedlemmene er til stede, og deriblant leder 

eller nestleder. Det føres protokoll av styremøtene. 

• Styret utarbeider hvert år beretning om foreningens drift i det forløpne år. 

• Styrets regnskap for foreningen følger kalenderåret, og skal være revidert av 2 revisorer valgt 

av generalforsamlingen. Revisorenes beretning skal fremlegges på generalforsamlingen. 

• Styret binder foreningen med sin underskrift. Underskrift fra leder eller 2 styremedlemmer er 

tilstrekkelig. Hvis det er tale om å pådra foreningen vesentlige økonomiske forpliktelser, eller 

forpliktelser av uvanlig art, skal saken fremlegges for generalforsamlingen. 

• Alle kontrakter som inngås, skal godkjennes av styret.  

• Styret skal legge fram for generalforsamlingen eventuelle forslag om utnevning av 

æresmedlemmer og påskjønnelser for ekstraordinær innsats for foreningen, samt eventuelle 

forslag om tildeling av NJFFs diplomer eller gullmerke for videre ekspedering til 

forbundsstyret i NJFF. 

• Styret skal sende referat fra generalforsamlingen og regnskap til NJFF så raskt som mulig. 

• Styre skal ivareta foreningens arkiv. (Overlevere om mulig til lokalhistorisk arkiv i 

kommunen.) 

 

§8 Styremøter 

• Styremøte holdes når leder bestemmer det, eller det forlanges av minst halvparten av 

styremedlemmene. Det innkalles til styremøte av leder. 

• Beslutninger fattes med alminnelig flertall, hvor ikke annet er bestemt. 

• Leders stemme er avgjørende ved stemmelikhet. 

 

§ 9 Foreningens faste utvalg 

Jaktutvalget skal: 

• I samarbeid med foreningens styre planlegge og sette ut i livet viltpleietiltak, samt arbeide 

for a skaffe jaktmuligheter for medlemmene. 

• Sikre god kontakt/samarbeid med grunneierne det samarbeides med. 

• Arbeide for jaktoppsyn på foreningens områder. 

• Arrangere jakthundprøver og konkurranser etter behov. 

• Sende til Styret beretning om arbeidet fra utvalg og komiteene innen 20. desember. 

Fiskeutvalget skal: 

• I samarbeid med styret planlegge og gjennomføre fiskepleietiltak, samt skaffe 

fiskemuligheter for medlemmene. 



• Sikre god kontakt/samarbeid med grunneierne det samarbeides med. 

• Arbeide for fiskeoppsyn på foreningens områder. 

• Holde opplæring i bruk av fiskeredskap. 

• Sende til Styret beretning om arbeidet fra utvalg og komiteene innen 20. desember. 

 

Kvinneutvalget skal: 

• I samarbeid med styret planlegge og iverksette aktiviteter for foreningens 

kvinnemedlemmer. 

• Sende til Styret beretning om arbeidet innen 20. desember. 

 

Barne- og ungdomsutvalget skal: 

• I samarbeid med styret planlegge og iverksette aktiviteter for foreningens barne- og 

ungdomsmedlemmer. 

• Sende til Styret beretning om arbeidet innen 20. desember. 

 

Studieutvalget skal: 

• I samarbeid med Styret og andre utvalg drive kursvirksomhet for medlemmer og andre. 

• Sende til Styret beretning om arbeidet innen 20. desember.  

 

Skyteutvalget skal: 

• I samarbeid med styret planlegge og iverksette aktiviteter for foreningens medlemmer. 

• Sende til Styret beretning om arbeidet innen 20. desember.  

 

§10 Medlemsmøter 

• Medlemsmøter holdes så ofte man finner det ønskelig. 

• I løpet av året bør det holdes minst ett møte. 

 

§11 Tilslutning til Norges Jeger- og Fiskerforbund 

• Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. 

• Forbundet krever inn medlemskontingenten, og foreningens del blir refundert fra forbundet. 

 

§12 Utmelding av Norges Jeger- og Fiskerforbund 

• 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 formal i foreningens kommune eller distrikt. 

 

§13 Oppløsning 

• 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 

påfølgende ordinære årsmøter. Dersom det blir vedtatt a oppløse foreningen, skal 

foreningens midler disponeres av NJFFs fylkesorganisasjon til fremme av forbundets formål i 

foreningens kommune eller distrikt.  

 

§ 14 Valgreglement, generelle bestemmelser 

• Alle valg skal skje i henhold til foreningens valgreglement. 

• Alle foreslåtte kandidater skal være forespurt og ha gitt positivt svar. 

• Sidemedlemmer kan ikke velges. 

• lnnsendte forslag på kandidater skal være valgkomiteen i hende innen 20. desember, og skal 

vedlegges valgkomiteens innstilling (se pkt. 9). Foreslåtte kandidater kan normalt bare 

trekkes av forslagstiller. Hvis ikke opprettholdes deres kandidatur ved valgene. 

• Når mer enn en person er foreslått til et verv, skal valget foregå skriftlig. Når bare en person 

er foreslått, kan denne velges ved akklamasjon, dersom ingen krever skriftlig avstemming. 

• Alle medlemmer av generalforsamlingen har stemmerett (vedt. § 8, 1. ledd). Stemmerett 

utøves kun ved personlig fremmøte (vedt. § 8, 3. ledd). 

• Gyldig stemmeseddel skal bare inneholde det antall navn som bestemmes ved hvert valg. 

• Det er anledning til a foreslå kandidater på Generalforsamlingen.  

• Normalt velges 3--6 komitemedlemmer. Komiteene kan selv velge flere medlemmer dersom 

dette er nødvendig. Valg av tillitsmenn legges opp slik at halvparten av komitemedlemmene 

er på valg annet hvert ar. 

• Medlem av styret kan ikke sitte i valgkomiteen. 

• Generalforsamlingen utnevner to personer til tellekorps. 

 

§ 15 Valgreglement 

• Valgkomiteens innstilling, samt alle innsendte forslag, skal vedlegges innkalling til 

generalforsamling. 

• I innkallelsen til generalforsamlingen skal der stå hvem som er på valg og hvem som ikke er 

på valg. 

• Valgene ledes av leder i valgkomiteen og foretas i denne rekkefølge og velges en for en 

o Styrets leder 2 år  

o Leder Jaktutvalget, 2 år  

o Leder Fiskeutvalget, 2 år 

o Leder Kvinneutvalget, 2 år 

o Leder Barne- og Ungdomsutvalget. 2 år  

o Leder Studieutvalget, 2 år 



o Leder Skyteutvalget, 2 år  

o Kasserer, 2 år  

o 3 styremedlemmer, 2 år  

o 2 varamedlemmer til styret, 1 år  

o 2 revisorer, 1 år  

o Leder og 2 medlemmer av valgkomite, 2 år. Fortrinnsvis ikke alle på valg samme år. 

o Leder av Årbok-komiteen, 2 år  

o Andre komiteer og tillitsmenn etter behov 

 

§16 Avstemningsregler – personvalg 

• Når flere enn en kandidat er foreslått, rangeres kandidatene etter stemmetall ved første 

avstemming. De 2 kandidatene med flest stemmer gar videre til andre valgomgang. 

• De resterende valg foretas med simpelt flertall. 

• For komiteene velges leder før resten av komiteen. 


