




Årsmøtet skal ha tilsyn med at tidligere avgjørelser er utført i samsvar med forutsetningene. 

Saker avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget forkastet, unntatt 

ved personvalg hvor det foretas loddtrekning. Personvalg bør foregå skriftlig dersom det 

foreligger flere forslag og noen krever skriftlig avstemning. Ellers har ingen tilstedeværende 

mer enn en stemme. Det er ikke rom for fullmakter. 

Inntil to representanter fra sentralleddet og/eller regionorganisasjonen har rett til å være til 

stede med talerett. 

§ 7 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, eller når et tidligere årsmøte har besluttet 

det, eller når det blir krevd skriftlig av 1/3 av medlemmene. Melding av saker og innkalling 
må skje innen de samme tidsrammer som for ordinært årsmøte. 
Det skal føres protokoll fra ekstraordinært årsmøte. 

Det skal ikke tas avgjørelser i andre saker enn de som er oppført i innkallingen. 

Inntil to representanter fra sentralleddet og/eller regionorganisasjonen har rett til å være 

til stede med talerett. 

§ 8 Styret

Foreningen/laget ledes av et styre på ulikt antall medlemmer, minimum tre, samt tre 
varamedlemmer og skal velges av årsmøtet for to år av gangen, men slik at tilnærmet halve 
styret er på valg hvert år. Styret har av årsmøtet valgt leder, nestleder, kasserer og eventuelt 
styremedlemmer valgt etter funksjon. 
Styremøte blir holdt når leder fastsetter det, eller når det blir krevd av minst tre medlemmer 

av styret. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styrets medlemmer er 

til stede. Vedtak blir gjort med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder 

dobbeltstemme. Styret er kollektivt ansvarlig for driften av foreningen/laget og for de vedtak 
som gjøres. 
Det skal føres protokoll fra hvert styremøte. Denne skal gjøres kjent for medlemmene. 

§ 9 Styrets plikter

1. Verne om foreningens/lagets interesser, forvalte midlene, håndheve vedtektene og 
foreningens/lagets retningslinjer.

2. Gjennomføre årsmøtevedtatte saker og virksomhetsplan. Forberede, behandle og 

fatte vedtak i saker av interesse for foreningen/laget.

3. Legge frem for årsmøtet melding om virksomheten i foreningen/laget gjennom det 

siste kalenderåret, revidert regnskap, budsjettforslag og forslag til virksomhetsplan i 

samsvar med NJFFs strategidokument, 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








