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ÅRSMELDING SURNADAL JEGER OG FISKERFORENING 2021

Styret har bestått av:

Leder: Turid Sættem Eggen

Nestleder: Arne Gujord

Sekretær: Trine Engdal Storholt

Kasserer: Tonje Fuglås KvendbØ

Styremedlem: Bård Andreassen

Leder jaktskytterutvalg: Bjørn Kvendset

Leder kvinneutvalg: Ingunn Settemsdal

Leder ungdomsutvalg: Ane Mogstad Strand

Leder fiskeutvalg: Linda Humberset

Leder jaktutvalg: Anders Magne Ormset

Pr. 31.12 21 (tall fra MRJFF) hadde Surnadal JEF 308 medlemmer. Av disse var 8$ registrert
som barne- og ungdomsmedlemmer, 60 som kvinnemedlemmer og 43 som er med i et
familiemedlemskap. SJEF har hatt en kvinnerepresentasjon i styret på 60 % siste året.

Vi har hatt to styremøter med fysisk oppmøte og ellers behandla saker på epost når det ha
vært behov for rask saksbehandling eller smittevernhensyn ikke har gjort det mulig å møtes.

Styreåret starta nøkternt i fht planlegging med tanke på pandemien og vi bestemte oss for å
prioritere å få gjennomført aktiviteter for mot barn og unge.

To Fiskesommerarrangement og en rekrutteringsdag i Advokaten ble gjennomført. I tillegg
ble det mulig å arrangere skytestevner etter hvert, samt at kvinneutvalget fikk gjennomført
sine treningskvelder på skytebanen. Jegerprøvekurset gjennomført før sommeren. Når
nasjonale, regionale og lokale smitteverntiltak skal tas hensyn til og syes i hop, er det en
utfordring å få til forsvarlig gjennomføring.

Det er synd at det, et år på overtid, ikke har vært mulig å gjennomføre jubileumsfeiring. SJFF
var 75 år i 2020, og etter sommeren så det ganske lyst ut for planlegginga. Markering var
planlagt til november, men da tok smitten seg opp igjen. Årsmeldingene fra utvalga beskriver
godt den aktiviteten som har vært i 2021.



Saker vi har arbeidet med i styret:

- Fått på plass og tatt i bruk SJFF-hengeren. Den ser ut til å bli en god investering som
letter arbeidet med gjennomføring av aktiviteter

- Vedtatt og gjennomført innkjøp av fluefiskeutstyr til 10 personer til kurs/opplæring.
Stor investering som gjør det mulig å arbeide for rekruttering. Midler avsatt etter
avslutninga av laksefestivalen

- Vedtatt innkjøp av ny elgbane. Nødvendig for på å opprettholde aktiviteten
- Møter med fiskeutvalget i MRJFF, prosessen går videre med plan for fylkesfiskevald i

Surna

- Tre styremedlemmer har deltatt på opplæring i den nye NJFF-portalen. Dessverre har
vi ikke fått tatt den skikkelig i bruk ennå. I den forbindelse må vi opprette en lokal
SJFF-fotobank. Vi håper medlemmer kan bidra med materiale til denne

- Dugnad i Skeishølen
- Digital deltagelse på fylkesårsmøtet
- Bård Andreassen valgt til landsmøtedelegat
- SJEF representert på tillitsvalgsamling i NJFF Møre og Romsdal der vi var et av fire

lokallag som hadde innlegg om drifta i laget
- Skrevet høringsuttaler til verneplaner av Skjoralia og Brøskjahagen som naturreservat
- Oppfølging sponsor- og samarbeidsavtaler
- Avslutning av utfiskingsprosjekt på Nordmarka
- Lagt til rette for gjennomføring av visninga av «Jakt- og fiskelandet», NJFF’s

jubileumsfilm i anledning 150-årsjubiléet. 35 medlemmer møtte opp på Kammerset
og fikk forhåpentligvis en stor opplevelse

- Vedtatt å utrede oppstart av Jakt- og fiskeskole, JOFS

Vi hadde håpet at det i løpet av 2021 skulle komme i gang utdanning for aversjonsinstruktør,
samt instruktørutdanning på hagle og rifle. Dette vil vel bli gjennomført når pandemien
ebber ut. Framover får vi holde fokus på at aktivitetene kommer i gang snart og at vedtak vi
har gjort blir mulig å få gjennomført.

På dagsorden har vi sak om vedtektsendringer for lokalforeninger og fastsetting av
kontingentsatser. Dette kommer som følge av landsmøtevedtak i 2021 som følge av
rapporten fra organisasjonsutvalget om mer enhetlig drift på alle nivå. Det har vært sett på
drifta av hele NJFF som organisasjon og det er tilrådd flere virkemidler for å samkjøre
organisasjonen slik at medlemmene og de som Ønsker å bli det, skal vite bedre hva de får.l
praksis betyr dette at de nye vedtektene må vedtas på årsmøtet. Dette må skje senest i
2023. Derfor kommer denne saka nå.

Tusen takk alle støttespillere, medlemmer og sponsorerl De e kje nå så kjem tå se sjøl!



Med optimistisk hilsen fra styret i Surnadal JEF
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Skeishølen 13.01.22

Turid Sættem Eggen





ÅRSMELDING FRA FISKEUTVALGET 2021

Fiskeutvalget har bestått av:
Linda Humberset (leder)
Ola Røe
Råg Schei
Dan Roger Pedersen
Ola Aarnes

Fiskeutvalget møttes i foajeen på kulturhuset sammen med SJfFs leder Turid Sættem
Eggen, 6. april, for å planlegge årets aktiviteter.

På agendaen vår stod «familiearrangement Isfisking» fra året før, som allerede var
titsatt fra året før det igjen. På grunn av usikker is ved planlagte tidspunkt på
etterjulsvinteren/våren utsatte vi isfiskingen til førjulsvinteren det året, men nå er
isfiskinga utsatt på ubestemt tid. Dette arrangementet blir «satt ut i livet» på litt kort
varsel dersom vi finner isen trygg og stabil, samtidig som vi både kan stille med
mannskap og at vi får annonsert arrangementet.

I vår og sommer har noen av oss i fiskeutvalget fortsatt å hatt møter med Randulf
Tverfjell, leder i fiskeutvalget i Møre og Romsdal JFF, og noen lokale elveeiere
angående «Fylkesfiskevald i Suma». Vi synes fortsatt at dette er et veldig interessant
og spennende prosjekt og håpte at arbeidet med å lage mer konkrete planer, og å
starte med å realisere «fylkesfiskevald i Surna» ville få litt mer fart i løpet av dette
året. Vi ble forhindret nok en gang, både av Covid-19 og at RandulfTverfjell
dessverre ikke fikk ut sentral og viktig informasjon om forslag til avtale til elveeieme
som avtalt. Vi får håpe på forståelse fra elveeieme, slik at «løpet ikke er kjørt» for
dette prosjektet i Surna. (Dersom noen ønsker mer info om Fylkesfiskevald i Surna
kan vi dele RandulfTverfjell sin «Powerpointpresentasjon av prosjektet».)

20. juni hadde vi dugnad i Skeishølen. Vi planla også litt mer detaljert vårt neste
arrangement, Sommerfiske på Glønavatnet.

24. juni gjennomførte vi «Fiskesommerpå Glønavatnet”.
Flere barn med foresatte kom og barna
fisket. Noen få av barna fikk fisk. Vi
serverte pølser og brød og fiskeburgere
sponset av Norsk Kvalitetsmat. Dan
Roger Pedersen stod for grillingen mens
Anne Lise Holten traktet kaffe og barna
fikk forsyne seg med Solrik-drikke.
I år fikk vi heldigvis ha
fiskekonkurranse igjen, og det ble
premiert for største fisk, minste fisk og
flest fisker.



25.-27. juni hadde vi planer om å arrangere «Introfiske laks, damekurs i Suma» i
Skeishølen, med instruktør og sosialt samvær. Dette utgikk dessverre pga. Covid-19.

3. juli arrangerte vi «Fisking i Advokaten» hvor vi hadde fått spesialinvitasjon av
Ellinor Fugeisnes på Utigard Skjermo. Her hadde vi to instuktører; Arve Holten og Jo
Kvande Hansen. Vi kosa oss med mye fisking, fint vær, god temperatur, svartkjel på
bålpanna, fiskeburgere fra Norsk Kvalitetsmat, pølsegrilling, is og brus. Dessverre
var det ingen som fisk i løpet av denne dagen.

12. august gjennomførte vi «Fiskesommer på Nordvik».
Ola Roe har det mest fantastiske -

uteområdet nede ved sjøkanten, og «
organiserer som alltid båter og
skippere, stiller med langbord med
benker og har alt på «G»!
i år stilte Tore Polden med sin
hjemmelagde kanon og hele
arrangementet starta med en
skikkelig salutt! 22 barn med
foresatte deltok på «Fiskesommer
på Nordvik». Vi hadde
fiskekonkurranse med mange store
og noen mindre fisker, og mange flotte premier.
Anne Lise Holten var «sjefskokke» i år og serverte fiskeburgere fra Norsk
Kvalitetsmat, pølser fra Gårdsslakteriet Sylte, og mye godt tilbehør; kaffe og Solrik
til drikke.

NJFF-utlånsbåten kom ut på Solåsvatnet nesten «av seg selv» i år. De andre båtene i
naustet ble tatt ut av grunneiere eller kommunen, så da vår båt lå på toppen av alle de
andre, ble denne lagt ut «for oss». Vi fikk etter hvert plassert båten på riktig sted.
Minimalt med folk har «meldt seg på» for å låne båten dette året. Arne Guj ord og jeg,
Linda, fikk båten på land og inn i naustet igjen 5. oktober. Dette var en litt tung jobb
for to synes jeg, så jeg er glad om vi blir ihvertfall tre sammen om å få båten på land
fremover.

Fiskeutvalgets årsmelding viser, på tross av alle begrensningene, avlysningene og
utsettelsene vi har fått også i år (pga Covid-19), at vi allikevel har fått gjennomført

noen flotte arrangement i dette «anderledes-året», 202 1.

Tusen takk for innsatsen og deltakelsen til alle som har vært med å gjort det slik at vi
fikk oppleve disse flotte arrangement og sammenkomstene dette året!

Surnadat 23.01.2022

Linda Humberset, leder



Årsmelding Ungdomsutvalget

Nok eit år har gått med korona og alt for lite aktiviteter.

Vi hadde flere ting på plana både med fisketur til Gammelsetervatnet og ein dag med aktivitetsløype
var plana. Men det vart dessverre ikkje noko av.

Nytt år, nye muligheter, ny leder med nytt hode til å få gjennomførte meir ©

Ane Mogstad Strand, leder i ungdomsutvalget.





Årsmelding for jaktutvalget i Surnadal JFF for 2021

Jaktutvalget i Surnadal JFF har i 2021 bestått av

Anders Magne Ormset (ledet) Gøran Rønning

Sara Aune Reiten Atne Gujord

Martinus GrØnnes

Det har i 2021 ikke vært avholdt møter i jaktutvalget.

Jakta på Kårvatn 2021:

• Samlet hat 50 jegete rapportert 123 jegerdager med til sammen nesten 739 jegertimer. Det
er litt flere jegere i 2021, men totalt har de jaktet 10 dager færre og knapt 100 timer mindre
enn i 2020.

• Til sammen på disse jegerdagene er det sett (endring fra 2020 i parentes): Drøyt 6200
fjellryper (+97 %) , vel 400 skogryper (+ 30 %), 38 orrfugl f+ 15 %), 2 storfugl (0). Totalt sett
drøyt 6700 fugler. Dvs, at hver jegerdag i snitt har sett 55 fugler— ganske imponerende! Til
sammenligning ble det i 2020 registrert drøyt 3550 fugler.

• Veldig bra fjellrypeår sammenlignet med forgående år, og kommer etter en sommer med fint
vær både i mai og under klekkinga. Bra at vi fikk et oppsving for skogrypa, etter et heller
dårlig år i 2020. For orrfuglen ser det derimot ikke like bra ut. Her har vi hatt 3 svake år, etter
en stor topp i 2018.

• Observerte predatorer er på det jevne, men i år har 5 jegere rapporter om røyskatt (1 skutt).
Den er ny i denne sammenheng.

• Når vi kommer til skutte fugler, så er det antall skutte fjellryper som bidrar til høyere tall i
2021 enn i 2020: Fjellrype 142, (121), skogrype 20, (20), orrfugl 1, (3). Hare og storfugl er ikke
skutt siden 2018. Totalt skutt 163 fugler på 115 jaktdager. Dvs, at en gjennomsnittlig jaktdag
ga et utbytte på 1,42 fugl. Tilsvarende tall for foregående år er rundt 1,1. Sammenholdt med
landssnittet så ligger fangstresultatet for Kårvatn fortsatt pent over (0,5 fugl per dag).

Jakta på Vaulen 2021:

Solgt jaktkort på Vaulen 2021.

Det ble solgt totalt 10 jaktkort for Vaulen, som fordeler seg slik:

6 kort medlemmer i SJEF a’ kr 100,- kr 600,-

2 kort ungdomsmedlemmer i SJFF gratiskort kr 0,-

2 kort ikke medlemmer a’ kr 200,- kr 400,-

Sum kr 1.000,-

Har inntrykk av at det var jaktet svært lite.



Revejakta:

Det ble ikke skutt så mange revet på Gulla sist vinter, men noen ble det. Det er stort sett de samme
som posterer.

I Bæverdalen måtte vi avslutte jakta på Sæterbøen, fordi åtet lå for nærme drikkevannskilden. Det
ble også fremsatt absurde påstander om at Surnadal JFF hadde forgiftet drikkevannet i Bæverfjord.
Etter intenst diplomati fra leder av Surnadal JFF, Turid, ble det ikke noen reaksjoner eller
unødvendige avisoppsiag om saken. Åtebua ble på slutten av året flyttet til Dreierstua på Åsskard.



Årsmelding 2021

Kvinneutvalget i Surnadal JFF

Iår som i fjor ble nok året noe amputert for oss på grunn av coronasituasjonen.

Men vi har likevel fått arrangert en del kvelder med lerdue- og rifieskyting.

Det er lærerikt, sosialt og veldig trivelig å samles på disse kveldene, terskelen er
lav, vi ser stadig nye fjes og latteren sitter alltid løst.

Det planlagte introkurset i laksefiske sammen med Fræna ]FF måtte dessverre
avlyses og det var nok en gang corona som stakk kjepper i hjulene. Dette kurset
håper vi sammen med fikseutvalget å få gjennomført ila 2022.

Vi håper også å få gjennomført «Natt i nærturen> i 2022, da det ikke har vært
muligheter ila de to foregående årene.

For kvinneutvalget i SJFF

Ingunn Settemsdal





Årsmelding Jaktskytterutvalg

Utvalget har i 2021 bestått av.

Leder Bjørn Kvendset

Styremedlemmer Arvid Haugen

Arne Gujord

Magnar Strand

Oleiohan Kvendbø

Tonje Fuglås KvendbØ

Vintersessongen 2021 bynnte først på november som vanlig men ble anbefalt stengt pga covid
restriksjoner på desember.

Det ble arrangert i trap stevne og 2 jaktfelt stevne og 5 klubbmesterskap.

På utendørstreninga har det vært lite interesse med rifieskyting og forholdvis lite hagleskyting.

BjØrn Kvendset





Årsmelding Hundeutvalget

Vi starta året med saueavenningskurs heime med Bjarte Morten Røen som nok ett år stilte sauene
sine til disposisjon for oss.

Godt oppmøte, 10-12 stk med bra framgang på alle og samtlige vart godkjente.

Flere av våre medlemmer er også aktive og har deltatt på taksering. Monica, Kjell Olav, lza og Odd
Arne har vore i traktane her heime, Kvikne og Tynset.

Det er også ett stort pluss å få være med på med tanke på å få hundene i toppform til jakta.

Mange medlemmer har vore aktive og deltatt på jaktprøver og utstillinger.

Monica gjorde det spesielt godt på utstilling og slo alle med ein jaktpremiert hund.

Odd Arne gjekk til topps med pointeren Peik på finalen i Pointerklubben og har no
utstillingschampionatet.

Kjell Olav fekk i VK med sin hund.

Så alle har vore aktive og delteke på det som har gått an tross ein amputert sesong pga korona.

Klubbmesterskapet i Vindøldalen vart avlyst pga eit forferdelig føre.

Den 12. februar i år har vi satt opp klubbmesterskap igjen å så langt er det 10 påmeldte og føret sjer
ut til å bli veldig bra.

Odd Arne Vikavoll, leder i Hundeutvalget





Nye vedtekter for alle organisasjonsledd

NJFFs landsmøte har vedtatt å gjøre endringer i organisasjonens vedtekter. Hensikten er å
gjøre hele organisasjonen mer enhetlig. Alle organisasjonsledd må ha en «grunnlov» som i
grove trekk beskriver hvordan de er oppbygd og skal fungere. Det er fordeler med at det i så
måte er stor grad av likhet i alle leddene.

Landsmøtevedtaket innebærer at det innføres en vedtektsnorm for lokalforeningene og en
vedtektnorm for regionlagene (tidligere fylkeslag). Dette betyr at Landsmøtet har vedtatt et
ufravikelig innhold. Så kan den enkelte forening eller det enkelte regionlag selv vedta
endringer og/eller tillegg til enkelte av bestemmelsene. Det er angitt i normen hvor det kan
gjøres endringer/tillegg.

I alle organisasjonsledd må nye vedtekter vedtas på årsmøtet. Det er forutsatt at dette skjer
allerede i 2022 eller senest i 2023.

Alle foreninger og regionlag må nå sette seg inn i vedtektnormene og forberede
årsmøtebehandling. Alle regionlagene bør vedta nye vedtekter på sine årsmøtet i 2022.
Foreningene må vedta nye vedtekter senest på årsmøtene sine i 2023, men kan gjerne
gjøre det allerede i 2022. Etter at de nye vedtektene er vedtatt på årsmøtet, skal de sendes
til NJFF sentralt for endelig godkjenning.





Fastsettelse av medlemskontingent for 2023

Hver forening må vedta og melde til NJFF sentralt om det skal benyttes lav, middels eller høy
kontingentsats for hovedmedlemmene.

NJFFs landsmøte i november gjorde vedtak om å innføre mer enhetlige medlemskontingenter
organisasjonen. Tidligere har organisasjonsleddene selv bestemt sin andel av medlemskontingenten,
noe som har resultert i et stort antall forskjellige kontingentstørrelser. Landsmøtevedtaket innebærer
enklere medlemsadministrasjon og bedre kjøpsiøsninger for nye medlemmer.

For hovedmedlemskap er det innført en tredeling, hvor den enkelte lokalforening selv kan bestemme
hvilket kontingentnivå som skal benyttes, det vil si lav, middels eller høy. For øvrige
medlemskategorier vil nivået være enhetlig uavhengig av foreningstilknytning.

Landsmøtet har vedtatt en ramme, det vil si maksimalbeløp, for satsene på hver medlemskategori.
Dette innebærer blant annet maksimalbeløp også for de tre nivåene for hovedmedlemskap.

Innenfor den landsmøtevedtatte rammen skal NJFFs representantskap beslutte kronebeløpet for hver
medlemskategori. I praksis vil det sannsynligvis si at beløpene vil ligge litt i underkant av den øvre
rammen som landsmøtet har vedtatt. Representantskapsmøtet som holdes våren 2022 skal vedta
kontingentsatsene for 2023,

Landsmøtevedtatt øvre kontingentramme

Kategori Sentralt Fylke Forening Tota

Hovedmedlemskap med Jakt & Fiske lav
590 95 160 745

Middels H
—

590 95 135 820

Høy
590 .95 210 :895

Barne og ungdomsmedlemskap med Jakt & Fiske
315 60 50 425

__

*
Barne- og ungdomsmedlemskap uten Jakt & Fiske

185 60 50 295

Pensjonistluføremedlemskap med Jakt & Fiske
430 90 50 570

Ektefellelsamboermedlemskap uten Jakt & Fiske 185 85 50 320



Landsmøtevedtatt øvre kontingentramme

Kategori Sentralt Fylke Forening Tota

Sidemedlemskap uten Jakt & Fiske
185 30 200 410

Æresmedlemskap
310 310

Direktemedlemskap med Jakt & Fiske
805 805

Familiemedlemskap
780 120 220 1120

L_
Representantskapet gis fullmakt til årlig å justere kontingentrammen takt med den totale pris- og
kostnadsuMklingen i samfunnet. Dette er den øvre rammen for kontingenter.

Hver lokalforening må nå i vinter bestemme om deres kontingentnivå for hovedmediemskap
skal være lav, middels eller høy. Hvis foreningen vedtar sine kontingentsatser på årsmøtet, blir
det årsmøtet i 2022 som må vedta dette nivået for 2023. Dersom en forening ikke melder inn
dette til NJFF sentralt, vil middels nivå bli benyttet.



Vedtekter for Surnadal Jeger- og Fiskerforening

Vedtektnormen for lokalforeninger i Norges Jeger- og Fiskerforbund ble vedtatt av Norges
Jeger- og Fiskerforbunds Landsmøte 14. november 2021. Innholdet kan foreningene selv
endre på der slike muligheter er angitt.

§ i Navn
Foreningens/lagets navn er Surnadal Jeger- og Fiskerforening, heretter forkortet SJFF.

§ 2 Formål
Foreningen/lagets formål er de samme som for NJFF. Arbeidet i foreningen skal bygge på
NJFFs gjeldende strategidokument.

§ 3 Medlemskap
Enhver person som er interessert i jakt, sportsfiske, annet friluftsliv og naturforvaltning kan

bli medlem. Foreningen er tilsluttet NJFF med alle sine medlemmer.

Medlemmene deles inn i de til enhver tid gjeldende medlemskategorier i forbundet.

Et medlem har ingen rettigheter i organisasjonen utover den perioden som kontingenten er

betalt for. Medlemskap fornyes gjennom betaling av kontingenten for det kommende året.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 14 år.

Styret i foreningen kan vedta ekskiusjon, suspensjon eller tap av verv og rettigheter i

henhold til NJFFs sentrale vedtekter.

§ 4 Med Iemskontingent
Medlemskontingenten vedtas av NJFFs landsmøte og Representantskap. Betalt kontingent
gjelder for ett år fra betalingsdato. Kontingenten kreves inn av NJFF sentralt, som overfører
besluttet andel til foreningen.

§ 5 Foreningens/lagets styrende organer
a) Ordinært årsmøte

b) Ekstraordinært årsmøte

c) Styret

§ 6 Årsmøte
Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen 31. mars. Årsmøtet skal innkalles av styret
minst fire uker før avholdelse. Forslag til saksliste for møtet skal følge innkallingen. Saker til
årsmøtet skal være skriftlige og styret i hende senest to uker før årsmøtet. Endelig sakliste
behandles av styret og gjøres kjent for medlemmene senest én uke før møtet. Det skal føres
protokoll fra årsmøtet.

i



På årsmøtet skal følgende behandles:
1. Konstituering av møtet
- Godkjenning av innkallingen
- Godkjenning av dagsorden
- Godkjenning av forretningsorden
- Valg av ordstyrer
- Valg av sekretær
- Valg av tellekorps
- Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
2. Årsmelding fra siste kalenderår
3. Revidert regnskap fra siste kalenderår
4. Innkomne saker med styrets forslag til vedtak
5. Retningslinjer for foreningsdriften
6. Andre saker som styret har ført opp på dagsorden
7. Styrets forslag til virksomhetsplan og budsjett
8. Styrets forslag til kontingentnivå (lav, middels, høy sats) for hovedmedlemskap.
9. Valg av styre i henhold til § 8
10. Valg av utsendinger tilfylkesårsmøtet
11. Foreningens utvalgsstruktur og valg av medlemmer til utvalg. Det gjelder:

a. Jaktutvalg
b. Fiske utvalg
c. Jaktskytterutvalg
d. Barne-/ungdomsutvalg
e. Kvinneutvalg

f Hun deutvalg
Utvalgene skal bestå av leder og minst 2 medlemmer.

12. Valg av valgkomite på tre medlemmer
13. Valg av to revisorer
14. Eventuell utnevning av æresmedlemmer
15. Eventuelt forslag om vedtektsendringer med utgangspunkt i NJFFs vedtektsnorm

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

Saker avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme, unntatt
ved personvalg hvor det foretas loddtrekning. Personvalg bør foregå skriftlig dersom det
foreligger flere forslag og noen krevet skriftlig avstemning. Ellers har ingen tilstedeværende
mer enn én stemme. Det er ikke rom for fullmakter.

Inntil to representanter fra sentralleddet og/eller regionorganisasjonen har tett 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.
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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 tett til å være til stede
med talerett.

§ 8 Styret
Foreningen ledes av et styre på fem —5-medlemmer, samt tre varamedlemmer og 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, sekretær og ett styremedlem (med ansvar for informasjon).

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.

Utvalgsledere kan etter ønske/behov delta på styremøtene med tale-, men ikke stemmerett.

Det skal føres protokoll fra hvert styremøte. Denne skal gjøres kjent for medlemmene.

§ 9 Styrets plikter
1. Verne om foreningens interesser, forvalte midlene, håndheve vedtektene og

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

fatte vedtak i saker av interesse for foreningen.
3. Legge frem for årsmøtet melding om virksomheten i foreningen gjennom det siste

kalenderåret, revidert regnskap, budsjettforslag og forslag til virksomhetsplan i
samsvar med NJFFs strategidokument, for kommende år. Dette inkluderer også
rapportering fra de enkelt utvalg.

4. Legge fram for årsmøtet eventuelle forslag om utnevning av æresmedlemmer, samt
eventuelle forslag om tildeling av NJFFs diplomer eller gullmerke for videre
ekspedering til NJFFs Forbundsstyre.

5. Rapportere årsmelding og regnskap til NJFF sentralt innen 1. mai hvert år. Ajourføre
tillitsvalgtliste i NJFFs medlemsregister og i Brønnøysundregisteret.

6. Arbeide for forenings- og medlemsfordeler, herunder muligheter for økonomisk
støtte.

7. Ivareta foreningen arkiv.

§ 10 Regnskap
Regnskapet følger kalenderåret og skal revideres av 2 revisorer valgt av årsmøtet. Revisjonen
gir innstilling om regnskapet til årsmøtet.
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Foreningen dekker reiseutgifter og eventuelle andre utgifter som representanter for
foreningen blir påført i tjeneste.

§ 11 Vedtektsendringer
Foreningens vedtekter skal være innenfor NJFFs gjeldende vedtektsnorm. Dersom endringer
i normen krever endringer i foreningens egne vedtektstilpasninger, forplikter foreningen seg
til å behandle dette på førstkommende ordinære årsmøte.

Forslag til endringer i de deler av vedtektene som foreningen selv kan tilpasse krever 2/3
flertall på årsmøtet for å bli vedtatt. Vedtektsendringer må godkjennes av NJFF sentralt.

§ 12 Domsutvalg
Foreningen er forpliktet av bestemmelsene i gjeldende domsutvalg i NJFFS sentrale
vedtekter og normer.

§ 13 Utmelding av NJFF
Utmelding av NJFF krever 2/3 flertall i to på hverandre følgende ordinære årsmøter og gjøres
gjeldende fra førstkommende årsskifte etter endelig utmeldingsvedtak. Lovlig fattet
utmeldingsvedtak må meddeles NJFF sentralt innen 1. september i året før utmeldingen.

Dersom foreningen trekker seg ut fra NJFF uten gyldig vedtak i henhold til disse vedtektene,
kan NJFFs Forbundsstyre vedta at NJFFs regionlag skal overta foreningens eiendeler på
uttrekningstidspunktet til fremme for forbundets formål i området.

§ 14 Oppløsning av foreningen
Dersom det foreligger et grunngitt forslag om oppløsing, skal styret behandle dette og legge
det fram for årsmøtet. Endelig avgjørelse i saken krever 2/3 flertall for oppløsing i to på
hverandre følgende årsmØter. Dersom det blir vedtatt å oppløse foreningen, kan NJFFs
Forbundsstyre vedta at midlene skal disponeres av NJFEs regionlag til fremme for forbundets
formål i kommunen eller distriktet.

Dersom foreningen selv ikke er i stand til å gjennomføre årsmøte, tilligger det regionlagets
styre å beslutte oppløsning.

Vedtektene ble vedtatt av årsmøtet i SJFF den j’ 2022.
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