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Tilsluttet Norges Jeger og Fiskeforbund

Foreningens navn og formål
§1
Foreningens navn:
Vestre Sylling og Øverskogen Jeger og Fiskerforening.
Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF).

Foreningens formål:
Knytte jegere og fiskere og andre interesserte sammen i felles arbeid for å øke vilt- og
fiskebestanden ved positive tiltak på vilt- og fiskestellsområdet.
Arbeide for fremme av human jakt og ansvarsbevisst ferdsel i skog og mark. Å arbeide
for økt allmenn forståelse for jakt og fiske.
Være en aktiv interesseorganisasjon som ivaretar medlemmenes interesser innen jakt,
fiske, naturforvaltning og friluftsliv.
Arbeide for korrekt bruk av våpen og sportsfiskeredskap, samt for utvikling av våre
jakthunder.
Samarbeide med offentlige myndigheter og andre interesseorganisasjoner.

Medlemskap
§2
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
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, skal
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 skal medlemmer av foreningen ekskluderes av styret. 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. Blir medlemmer ekskludert fra lokalforeninger, skal
dette umiddelbart rapporteres inn til NJFF og fylkeslaget.

Kontingent
§3
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 l. september.

Foreningens ledende organer
§4
1.
2.
3.
4.
5.

Styret
Ordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte
Jaktutvalg
Fiskeutvalg
Styret
§5

Foreningen ledes av et styre på 6 medlemmer, som velges på årsmøtet for 2 år av gangen.
Styrets medlemmer er:
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Leder i ungdomsutvalget er også styremedlem
Leder i jaktutvalget er styrets nestleder
Leder i fiskeutvalget er også styremedlem

Styremøter
§6
Styremøte avholdes når lederen bestemmer, eller når det forlanges av minst 3
styremedlemmer. . Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer møter. Beslutninger
fattes med simpelt flertall. Over styrets forhandlinger føres protokoll.
Stemmelikhet:
Ved stemmelikhet er forslaget forkastet.

Styrets plikter
§7
Styret skal:
1. Ivareta foreningens interesser, forvalte dens midler og håndheve vedtektene.
2. Forelegge for årsmøtet beretning om foreningens virksomhet siden siste årsmøte,revidert regnskap for kalenderåret, samt budsjettforslag og arbeidsprogram for
kommende år.
3. Forelegge for årsmøtet eventuelle forslag om utnevnelse av æresmedlemmer og
tildeling av andre påskjønnelser, samt fremlegge eventuelle forslag om tildeling av
NJFFs diplomer eller gullmerke for videre ekspedering til forbundsstyret.

3.1

INNSATS – MERKE
Foreningens innsats - merke kan tildeles medlemmer som ved sin innsats i de
ulike gruppene, helst gjennom et lengre tidsrom (2-3 år), eller på annen måte
har utført et fremragende og uegennyttig arbeid (dugnad) for foreningen.
Vedkommende må i perioden ha vist god forenings ånd.
Forslag fremsettes gjennom gruppene/styret. Styret har besluttende myndighet
med 4/5 flertall.

3.2

HEDERSTEGN
Foreningens hederstegn kan tildeles medlemmer som i høy grad har gjort seg
fortjent til dette gjennom, administrativ ledelse av de ulike gruppene, eller som
medlem av hovedstyret, helst gjennom en lengre periode (6-10 år).
Forslag fremsettes gjennom gruppene/styret. Styret har besluttende myndighet
med 4/5 flertall.

3.3

ÆRESMEDLEMMER
Til æresmedlemmer kan voteres inn medlemmer som i særdeles høy grad
fortjener å bli hedret på grunn av fremragende innsats for foreningen,
administrativt gjennom deltakelse i styre eller aktivitetsgrupper eller liknende,
helst gjennom en lengre periode (10 år eller mer).
Forslag sendes gjennom styret. Styret godkjenner forslaget med 4/5 flertall, og
legger forslaget fram på årsmøtet. Årsmøte er besluttende myndighet.

4. Sende årsberetning, ajourført liste over tillitsvalgte og regnskap til NJFF innen 31.
mars hvert år.
5. Anmelde innrapportert ulovlig jakt og fiske.
6. Velge andre utvalg som viser seg nødvendig

Ordinært årsmøte
§8
Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen l. Februar. Det innkalles av styret med l måneds
varsel. Forslaget til saksliste skal følge innkallingen. Saker som ønskes behandlet på
årsmøtet, må være innsendt til styret senest 14 dager før møtet.
Forslag til vedtektsendring kan kun behandles på ordinært årsmøte og krever for å bli vedtatt,
minst 2/3 av de avgitte stemmer. Vedtatte vedtektsendringer må, for å bli endelige,
godkjennes av NJFF. Over årsmøtets forhandlinger føres protokoll.

På årsmøtet skal følgende behandles:

1. Konstituering av møtet
- Godkjenning av innkalling
- Godkjenning av dagsorden
- Godkjenning av forretningsorden
- Valg av ordstyrer
- Valg av sekretær
2. Årsmelding 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 og budsjett
7. Foreningens kontingentandel
8. Valg av styre i henhold til § 5
9. Valg av medlemmer til utvalg etter behov
a. Valg av kvinnekontakt, velges for 2 år.
b. Valg av Hund/sau kontakt, velges for 2 år
10. Valg av valgkomite 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

Ekstraordinært årsmøte
§9
Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner det ønskelig, eller hvis det skriftlig
forlanges av 1/3 av medlemmene. Det innkalles med 14 dagers varsel og ellers på samme
måte som bestemt for ordinært årsmøte. Over møtets forhandlinger føres protokoll.

Jaktutvalg
§ 10
Jaktutvalget består av 3 medlemmer. Utvalgets leder er foreningens nestleder. Medlemmene
velges av årsmøtet for 2 år av gangen.
·
Jaktutvalget skal:
1. Planlegge og sette ut i livet ønskelige viltstell tiltak i samråd med foreningens styre samt
arbeide for å skaffe jaktmuligheter for medlemmene.
2. Ordne med jaktoppsyn.
3. Ordne med jaktstier, jegerstevner m.m.
4. Sikre god kontakt/samarbeid med grunneierne.
5. Innsende til styret beretning om arbeidet i det forløpne år.

Fiskeutvalget
§11
Fiskeutvalget består av 3 medlemmer. Utvalgets leder er også styremedlem. Medlemmene
velges av årsmøtet for 2 år av gangen.

Fiskeutvalget skal:
1. Planlegge å 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 fiskeoppsyn.
3. Ordne med instruksjon og konkurranser i bruken av fiskeredskap.
4. Sikre god kontakt/samarbeid med grunneierne.
5. Innsende til styret beretning om arbeidet i det forløpne år.

Regnskap.
§ 12
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.

Utmelding av NJFF
§ 13
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 l. 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.

Foreningens oppløsning
§ 14
I tilfelle det foreligger nærmere motivert forslag om foteningens oppløsning, skal styret
behandle det som bestemt for vedtektsendringer. For endelig avgjørelse i saken kreves 2/3
flertall i to på hverandre følgende ordinære årsmøter. Hvis spørsmålet om oppløsning blir
vedtatt, skal foreningens midler disponeres av NJFFs fylkesorganisasjon til fremme av
forbundets formål i foreningens kommune.

