
VEDTEKTER FOR TRONDHEIM JEGER OG FISKERFORENING 

som er en sammenslutning av Arbeidernes Jeger og Fiskerforening, Trondheim og 

Trondhjems Jeger og Fiskerforening, stiftet henholdsvis 27. oktober 1937 og 26. februar 

1878. Sammensluttet 1. januar 1971. 

 

Vedtatt på konstituerende årsmøte 1.2.1971, med endringer vedtatt på årsmøte 23.2.1072, 

21.2. 1979, 12.2.1980, 25.2. 1987, 7.2.1994, 31.8.1998, 1.3.2001, 22.02.2010 og 28.02.2012. 

 

 

§1 

Foreningens navn og formål 

Foreningens navn er Trondheim Jeger og fiskerforening (TJFF). Foreningen er tilsluttet 

Norges Jeger og Fiskerforbund. (NJFF) 

 

Foreningens formål er: 

 

1. Å knytte jegere og fiskere og andre interesserte sammen i et felles arbeid for positive 

tiltak på vilt og fiskestellets områder. 

2. Å arbeide for at foreningens medlemmer skal få best mulig adgang til å drive jakt og 

fiske. 

3. Å arbeide for fremme av human jakt og ansvarsbevisst ferdsel i skog og mark. 

4. Å innarbeide i den allmenne bevissthet aktelse for landets jakt, fiske og friluftslovgiving. 

5. Å arbeide for riktig bruk av våpen og fiskeredskaper, samt for bedring av våre jakthunder. 

6. Gjennom jakt, fiske og friluftsliv, legge grunnlag for bedre helse, trivsel og miljø. 

 

 

§2 

Medlemskap 

Foreningen er åpen for alle som ønsker medlemskap og som vil rette seg etter foreningens 

regler. Medlem som ikke har betalt kontingenten innen den til hver tid gjeldende frist, 

betraktes som uttrådt av foreningen. 

 

I forhold til forbundet deler en foreningens medlemmer i følgende kategorier fra 2002: 

 

1. Medlemskap m/tidsskrift 

2. Barne-/ungdomsmedlemskap m/tidsskrift 

3. Barne-/ungdomsmedlemskap u/tidsskrift 

4. Pensjonist-/uføremedlemskap m/tidsskrift 

5. Familiemedlemskap u/tidsskrift 

6. Sidemedlemskap u/tidsskrift 

7. Æresmedlemskap m/tidskrift 

 

 Barne- og ungdomsmedlemskapet gjelder ut det året man fyller 25 år. 

 Pensjonist- og uføremedlemskapet gjelder for alderspensjonister f.o.m. det året man fyller 

67 år og for uføretrygdede. 

 Familiemedlemskapet må knyttes til et hovedmedlemskap, og gjelder kun for 

ektefelle/samboer. 

 Sidemedlemskap forutsetter at man har hovedmedlemskap i en annen forening 

 

Årsmøtet kan avgjøre om andre grupper skal betale redusert kontingent. 

Alle medlemmer er likestilt innen foreningen. 



§3 

Medlemmenes plikter 

Ethvert medlem er pliktig til å motta valg til de verv hvortil det velges av sin forening, Norges 

Jeger og Fiskerforbunds styre, landsstyre eller landsmøte, men kan nekte å motta valg for så 

lang tid det har fungert. 

 

Medlem som gjør seg skyldig i forsettelig overtredelse av jakt og fiskelovgivningen, eller på 

annen måte ved sin opptreden skader foreningen og dens formål, kan suspenderes av styret for 

kortere eller lengre tid. Vedkommende har rett til å forelegge sin sak for årsmøtet, som treffer 

beslutning i saken med 2/3 majoritet. 

 

 

§4 

Organisasjon 

TJFF utøver sin virksomhet i følgende organer: 

 

1. Ordinært årsmøte. 

2. Ekstraordinært årsmøte. 

3. Styret. 

4. Utvalgene og ungdomsgruppa. 

 

 

§5 

Styret 

Foreningen ledes av et styre på 12 medlemmer. Disse er: 

 

1. Leder 

2. Nestleder 

3. Sekretær 

4. Kasserer/Regnskapsfører 

5. Lederen for Jaktutvalget 

6. Lederen for Fiskeutvalget 

7. Lederen for Hundeutvalget 

8. Lederen for Lerdueutvalget 

9. Lederen for Ungdomsgruppa 

10. Lederen for Rifleutvalget 

11. Lederen for Jegerprøveutvalget 

12. Lederen for Jenteutvalget 

 

Med unntak av lederen for ungdomsgruppa velges styrets medlemmer av årsmøtet. 

Styrets leder velges for ett år. De øvrige velges for to år. Nestleder, kasserer og leder for 

jaktutvalget, leder for jegerprøveutvalget samt lederen for rifleutvalget er på valg samtidig, 

det samme gjelder sekretær, leder for fiskeutvalget, leder for hundeutvalget, leder for 

lerdueutvalget og leder for jenteutvalget. Utskiftninger i valgperioden gjelder ut perioden. 

 

 



§6 

Styremøter 

 

Styremøtene avholdes når styrets leder bestemmer, eller når det forlanges av minst 3 

styremedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer møter. Beslutningene 

fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet gjør styrets leder sin stemme utslaget. Over 

styrets forhandlinger føres protokoll. 

 

 

§7 

Styrets plikter 

Styret skal: 

1. Ivareta foreningens anliggender, forvalte dens midler og håndheve vedtektene. 

2. Kontrollere listen over foreningens medlemmer. 

3. Forelegge for årsmøtet beretning om foreningens virksomhet siden siste kalenderår, 

revidert regnskap for kalenderåret, samt budsjettforslag og eventuelt arbeidsprogram for 

kommende år. 

4. Forelegge for årsmøtet eventuelle forslag om utnevnelse av æresmedlemmer og tildeling 

av andre påskjønnelser, samt fremlegge eventuelle forslag om tildeling av Norges Jeger 

og Fiskerforbunds diplomer eller gullmerke for videreekspedering til forbundsstyret. 

5. Sende årsberetning til fylkeslaget og til Norges Jeger og Fiskerforbund umiddelbart etter 

årsmøtet. 

6. Opprette andre utvalg som viser seg nødvendig. 

7. Velge representanter til NJFF Sør-Trøndelag sitt årsmøte. 

 

 

§8 

Ordinært årsmøte 

Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen 10. mars. Det innkalles av styret med to ukers 

varsel. Innkallelsen skal være ledsaget av møtets dagsorden. Saker som ønskes behandlet på 

årsmøtet, må være innsendt til styret innen 15. januar. 

 

Forslag til vedtektsendringer krever minst 2/3 av de avgitte stemmer for å bli vedtatt. Over 

årsmøtets forhandlinger føres protokoll. 

 

Det ordinære årsmøtet skal: 

1. Gjennomgå og treffe beslutning om styrets beretning om foreningens virksomhet i 

foregående kalenderår. 

2. Gjennomgå og treffe beslutning om foreningens regnskap for foregående kalenderår. 

3. Behandle styrets budsjettforslag og eventuelt arbeidsprogram. 

4. Fastsette medlemskontingenten. 

5. Ha tilsyn med at tidligere fattede beslutninger er utført i overensstemmelse med 

forutsetningene. 

6. Utnevne eventuelle æresmedlemmer, samt fatte beslutninger om andre påskjønnelser til 

medlemmer etter innstilling fra styret. 

7. Velge styrets leder. 

8. Velge styrets medlemmer. 

9. Velge utvalgenes medlemmer. 

10. Velge medlemmer av andre utvalg. 

11. Velge 2 revisorer. 

12. Velge valgkomité. 

13. Fatte beslutting om andre på dagsorden oppførte saker. 



§9 

Ekstraordinært årsmøte 

Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner det ønskelig, eller hvis det skriftlig 

forlanges av 1/3 av medlemmene. Det innkalles med samme varsel og på samme måte som 

bestemt for ordinært årsmøte. Kun saker som er nevnt i innkallingen kan behandles. Over 

møtets forhandlinger føres protokoll 

 

 

§10 

Jaktutvalget 

Jaktutvalget består av minst 5 medlemmer. Lederen har plass i foreningens styre. 

Medlemmene velges årlig av årsmøtet. 

Jaktutvalget skal: 

1. Planlegge og sette ut i livet ønskelige viltstelltiltak i samråd med foreningens styre, samt 

arbeide for å skaffe jaktmuligheter for medlemmene. 

2. Ordne med jaktstier, jegerstevner m.m. 

3. Innsende til styret beretning om arbeidet i det foregående kalenderår samt regnskap og 

beretning om økonomi. 

 

 

§11 

Fiskeutvalget 

Fiskeutvalget består av minst 5 medlemmer samt en varamann. Lederen har plass i 

foreningens styre. Medlemmene velges årlig av årsmøtet. 

Fiskeutvalget skal: 

1. Planlegge og sette ut i livet ønskelige tiltak på fiskestellets område i samråd med 

foreningens styre, samt arbeide for å skaffe fiskemuligheter for medlemmene. 

2. Ordne med instruksjon og konkurranser i bruken av fiskeredskaper. 

3. Innsende til styret beretning om arbeidet i det foregående kalenderår samt regnskap og 

beretning om økonomi. 

 

 

§12 

Lerdueutvalget 

Lerdueutvalget består av minst 5 medlemmer. Lederen har plass i foreningens styre. 

Medlemmene velges årlig av årsmøtet. 

Lerdueutvalget skal: 

1. Planlegge og sette ut i livet ønskelige tiltak for økt kunnskap og ferdighet i bruk av våpen, 

i samråd med foreningens styre. 

2. Ordne med instruksjon og konkurranser i bruk av våpen. 

3. Innsende til styret beretning om arbeidet i det foregående kalenderår samt regnskap og 

beretning om økonomi. 

 

 



§13 

Hundeutvalget 

Hundeutvalget består av minst 5 medlemmer. Lederen har plass i foreningens styre. 

Medlemmene velges årlig av årsmøtet. 

Hundeutvalget skal: 

1. Planlegge og sette ut i livet ønskelige tiltak for økt kunnskap om - og bedring av våre 

jakthunder. Dette i samråd med foreningens styre. 

2. Ordne med instruksjon, dressurkurs, konkurranser og prøver i konkurranser i bruken av 

hunder. 

3. Innsende til styret beretning om arbeidet i det foregående kalenderår samt regnskap og 

beretning om økonomi. 

 

 

§14 

Rifleutvalget 

Rifleutvalget består av minst 5 medlemmer. Lederen har plass i foreningens styre. 

Medlemmene velges årlig av årsmøtet. 

Rifleutvalget skal: 

1. Planlegge og sette ut i livet ønskelige tiltak for økt kunnskap og ferdighet i bruk av 

jaktvåpen, i samråd med foreningens styre. 

2. Ordne med instruksjon og konkurranser i bruk av våpen. 

3. Innsende til styret beretning om arbeidet i det foregående kalenderår samt regnskap og 

beretning om økonomi. 

 

 

§15 

Jegerprøveutvalget 

Jegerprøveutvalget består av minst 5 medlemmer. Lederen har plass i foreningens styre. 

Medlemmene velges årlig av årsmøtet. 

Jegerprøveutvalget skal: 

1. Administrere og arrangere jegerprøver, se til at kurs gjennomføres etter gjeldende 

forskrifter og sørge for at kurs blir arrangert i egnede lokaler og aktivitetsområder. 

2. Utdanne og oppdatere jegerprøveinstruktører.  

3. Innsende til styret beretning om arbeidet i det foregående kalenderår samt regnskap og 

beretning om økonomi. 

 

 

§16 

Jenteutvalget 

Jenteutvalget består av minst 5 medlemmer. Lederen har plass i foreningens styre. 

Medlemmene velges årlig av årsmøtet. 

Jenteutvalget skal: 

1. Planlegge å gjennomføre ønskelige aktiviteter og tilbud for sin målgruppe. 

2. Tilrettelegge for økt deltagelse av kvinner, markedsføre utvalget og skaffe nye 

medlemmer. 

3. Arbeide for å senke terskelen for å delta på jakt, fiske og friluftslivsaktiviteter. Utvalget 

skal være en åpen og inkluderende gruppe, der alle aldersgrupper kan delta. 

4.  Innsende til styret beretning om arbeidet i det foregående kalenderår samt regnskap og 

beretning om økonomi. 

 

 

 



 

§17 

Ungdomsgruppa 

Ungdomsgruppa utgjøres av alle medlemmene som er under 26 år ved årets begynnelse.  

Gruppa holder årsmøte i januar. Årsmøtet velger ungdomsstyret som består av: 

1. Leder 

2. Nestleder 

3. Sekretær. 

4. Kasserer. 

5. 2 styremedlemmer 

samt en representant valgt av foreningens styre. 

 

Medlemmene av styret velges for ett år. 

Ungdomsstyret skal: 

1. Planlegge og sette i gang virksomhet i ungdomsgruppa etter de retningslinjer dom til 

enhver tid er gitt av foreningen. 

2. Behandle de foreningssaker som er av betydning for ungdomsgruppa. 

3. Innsende til foreningens styre beretning om arbeidet i det foregående kalenderår, samt 

regnskap og beretning om økonomi. 

4. Innkalle til ungdomsgruppas årsmøte, og forberede sakene til møtet. 

 

Ungdomsgruppas virksomhet finansieres ved bevilgninger fra foreningen og ved egne tiltak. 

Gruppa kan ikke utskrive særskilt kontingent. 

 

§18 

Foreningens økonomi 

Foreningens regnskapsår følger kalenderåret. Foreningen bestrider utgiftene for sine 

representanters reiser til landsmøtene etter reisefordeling, samt reiseutgifter som styrets 

medlemmer og andre medlemmer har ved ivaretagelse av foreningens interesser. 

 

 

§19 

Foreningens utmeldelse av NJFF 

For utmeldelse av Norges Jeger og fiskerforbund kreves 2/3 flertall ved skriftlig avstemming 

blandet samtlige innmeldte medlemmer. Resultatet av avstemmingen forelegges for første 

ordinære årsmøte til vedtagelse. 

 

 

§20 

Foreningens oppløsning 

I tilfelle det foreligger nærmere motivert forslag om foreningens oppløsning, skal styret 

behandle det som bestemt for endringer av vedtektene. For vedtagelse kreves 2/3 flertall i to 

på hverandre følgende årsmøter. Hvis forslaget om oppløsning blir vedtatt, skal foreningen 

midler og eiendeler tilfalle Norges Jeger og Fiskerforbund til fremme av forbundets formål i 

foreningens distrikt. 

 


