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Protokoll  
 
Årsmøte i Søndre Hurum Jeger- og Fiskerforening  
- Fuglemyr skytebane onsdag 29. mars 2017 kl. 19:00 

 
 
 

Leder Pål Søbye åpnet årsmøtet med å ønske de fremmøtte velkommen og informerte om at Søndre 
Hurum JFF har 70-års jubileum i år, og at dette skal markeres. 
Det deltok totalt 19 medlemmer, hvorav 4 fra styret. 

 
1. Konstituering av årsmøtet  

a) Godkjenning av innkalling 
- Innkalling ble godkjent av årsmøtet 

b) Godkjenning av agenda 
- Agenda ble godkjent av årsmøtet 

c) Valg av ordstyrer 
- Pål Søbye ble valgt som ordstyrer 

d) Valg av referent 
- Anders Olaussen ble valgt som referent 

e) Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 
- Sigurd Holdhus og Einar Andreassen ble valgt til å signere protokollen 

 

2. Årsmelding fra styret og utvalg 
- Pål Søbye leste styrets årsberetning for 2016. 
- Pål Søbye leste årsberetning fra Hytteutvalget, Jaktutvalget, Fiskeutvalget og 

skytebaneutvalget Fuglemyr.  
- Ann Kristin Søbye leste årsrapporten fra kvinnekontakten. 

 

3. Regnskap for 2016 
 Regnskap: 

Pål Søbye presenterte hovedtallene i årsregnskap for SHJFF 2016: 
Sum likvid beholdning pr. 31.12.16 er kr 549.831 (kr 631.474 i 2015).  
Året viser et overskudd på kr 26.879 etter finans. 
 
Årsregnskapet for Fuglemyr Skytebaneanlegg 2016: 
Årsresultatet for perioden ble kr 12.468 i underskudd. Det negative resultatet skyldes 
tapsføring av fordringsposter fra 2015 ang. adgangskort Fuglemyr på kr. 11.251. 
 
Årets resultat for Hytteutvalget ble minus 1.951. Hytteutvalget har hatt økte inntekter i 2016 
etter at hytteleien ble gjort tilgjengelig på Inatur.no, men har påkostet hyttene betraktelig i 
form av nødvendig reparasjoner, vedlikehold og oppgraderinger. 
 
Resultat av fiskekortsalg etter fordeling med Nordre Hurum JFF er på kr. 16.619. 
 
Jaktutvalgets årsresultat er kr. 22.269 i overskudd. 
 
Salg av hundefôr gikk med overskudd på kr. 3.662. 
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Årsregnskapet for haglebanen på Røskestad er håndtert av Nordre Hurum JFF. Pål Søbye 
informerte om tallene for 2016:  Årsresultatet viser et overskudd på kr 21.715. 
Haglebananens likvide beholdning er kr. 47.916. 
 
Regnskapet for Søndre Hurum JFF og Fuglemyr Skytebane i 2016 er ikke revidert. Styret ba 
årsmøtet om godkjennelse av årsregnskapet under forutsetning av revisorgodkjennelse innen 
1. juni 2017 med publisering av revisjonsberetningen som godkjenner regnskapet. Innsigelser 
mot revisjonsberetningen skal være styret i hende senest 14 dager etter publisering. Det 
innkalles til ekstraordinært årsmøte hvis ikke revisjonsberetning foreligger innen fristen.   
 

- Regnskapet ble godkjent av årsmøtet med ovennevnte betingelser. 
 

4. Innkomne saker 
Følgende innkomne forslag ble stemt over i årsmøtet: 
 
1. Tobias Fagerås: Forslag om å opprette haglebaneutvalg 

Styrets innstilling:  

Innstiller med leder fra SHJFF og 2 fra hver forening. Utvalget konstitueres frem til neste 
årsmøte. 

 
Årsmøtets vedtak: 
Styrets innstilling ble vedtatt med 19 mot 0 stemmer. 

 
 
2. Jaktutvalget: Forslag om å frede hare og skogsfugl i foreningens terreng for 3 år: 

Styrets innstilling:  

Jaktutvalget gis mandat til å evt. endre dette før 3 år. Artene fredningen gjelder er 
orrfugl, storfugl og hare. 
 
Årsmøtets vedtak:  
Årsmøtet fremla nytt forslag:  
Gjestekort på småvilt avvikles. Dette blir et prosjekt for sesongen 2017 og jaktutvalget 
evaluerer dette før årsmøtet 2018. Det skal henstilles til jegerne at artene spares under 
jaktutøvelse i SHJFF sine terreng. Det skal utarbeides eget rapportskjema for sett og felt 
orrfugl, storfugl og hare. 

- Vedtatt med 19 mot 0 stemmer 
 
3. Einar Andreassen: Med tanke på kommunesammenslåinger Asker, Røyken og Hurum 

utarbeides nytt regelverk om at rådyrløyver KUN kan tildeles til alle medlemmer med 
bopel, postnummer Hurum. 
 
Årsmøtets vedtak: 

- Vedtatt med 19 mot 0 stemmer 
 
 
Årsmøtet ga styret mandat til å endre og oppdatere foreningens vedtekter i henhold til 
vedtak i forslag 2 og 3. 
 

- Ingen andre innkomne saker 
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5. Styrets forslag til handlingsplan og budsjett 
Styrets forslag til handlingsplan ble gjennomgått av Pål Søbye. 
 

- Det var ingen innvendinger til handlingsplanen fra årsmøtet. 

 
 Budsjett: 

Anders Olaussen presenterte budsjettforslag for SHJFF 2017 som balanserer med et 
overskudd på kr. 20.000,-.   
 

- Budsjett 2017 ble godkjent av årsmøtet. 
 

6. Valg 
Bjørn-Tore Hansen i valgkomiteen gjennomførte valg 2017: 

6. Valg av styre 
Som ved valget i 2016 finnes det heller ikke i år kandidater til vervet som kasserer. 
Kassererjobben har i 2016 vært satt ut til Oslofjorden Regnskap.  

7. Valg av medlemmer til utvalg 
8. Valg av valgkomite 

Pål Søbye gjennomførte valg av valgkomite.  
9. Valg av revisorer 

Wenche Bjerkelund var ikke på valg og Line Johansen ble valgt som ny revisor. 
 

- Alle valgresultat i vedlagte valgliste.  
 

 
Valget ble gjennomført enstemmig i årsmøtet og valglistene ble undertegnet av Bjørn-Tore 
Hansen og Einar Andreassen. 

 
---------------- 
Styrets leder takket medlemmene for fremmøtet. 
Årsmøtet ble hevet kl. 20:48. 
 
 

Fuglemyr 29. mars 2017 
 
 

Sigurd Holdhus     Einar Andreassen 
 

 
  

___________________________  ___________________________ 
 

 
 
 
Vedlegg: 1. Innkalling med agenda for årsmøtet 2017 
  2. Styrets årsberetning 2016 
  3. Styrets handlingsplan og budsjett 2017 
  4. Regnskap 

5. Valgliste 
6. Oppdaterte vedtekter 
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Vedlegg 1 
 
Innkalling til årsmøte i Søndre Hurum JFF 
 

Tid: Onsdag 29. mars 2017 kl. 19:00 
Sted: Klubbhuset Fuglemyr skytebane 

 
 

 

AGENDA 

 

1.  Konstituering av årsmøtet  
a. Godkjenning av innkalling 
b. Godkjenning av agenda 
c. Valg av ordstyrer 
d. Valg av referent 
e. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 

2.   Årsmelding fra styret og utvalgene 

3.   Regnskap 2016 

4.   Innkomne saker 

5. Styrets forslag til handlingsplan og budsjett 

6. Valg 
a. Styret 
b. Utvalg 
c. Valgkomite 
d. Revisor 

 

Saker til behandling må være styret i hende innen 26. mars og sendes på epost til:  
sondre.hurum@njff.org .   
 
Det oppfordres å stille som kandidat til verv på valget. Vær med og gjør en forskjell; 
meld din interesse i skjemaet våre nettsider:  http://www.shjff.no/kontakt-oss/ 
 
Det vil bli enkel servering med kaffe og noe å bite i. 
 
VEL MØTT ! 
 
Hilsen Styret 
Søndre Hurum Jeger- og Fiskerforening 

../../2016/Årsmøte%202016/Innkalling/sondre.hurum@njff.org
http://www.shjff.no/kontakt-oss/
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Vedegg 2 

 
 

 

Årsmøtet SHJFF  2017 

 

 

STYRETS BERETNING 
 

Styret viser til vedlagte rapporter fra alle utvalg. 

Som årsmøtet ønsket i 2016 har alle styremøter involvert utvalgsledere eller deres 

representanter. Dette har vært en god løsning, selv om møtene er blitt mer omfattende. 

 

Rapporter fra utvalgene viser at det er MYE aktivitet i foreningen, og engasjerte og ivrige 

mennesker bidrar virkelig til at vi er der vi er i dag. At flere ønsker å bidra for fellesskapet og 

medlemmene er et godt signal på at vi er på rett vei. 

 

I 2017 har vi avholdt 7 styremøter (pluss noen arbeidsmøter) hvor alle saker fra utvalg er 

behandlet og fulgt opp. Det er avholdt egne møter i forbindelse med vårt arrangement på 

Toftedagen og saken mot Statskog. (Se videre) 

 

Det er særlig 2 saker som har vært vanskelig i år: 

 

Et medlem i foreningen har fratatt vår jaktgrunn i Fjellstad. Styret og jaktutvalget var i denne 

prosessen i møte med grunneier rett før jul. Budskapet var at ny eier på tilstøtende eiendom 

tilbød å bytte sin dyrkbare jord mot all jakt på Fjellstad.  

Saken for vår del er tapt, og Fjellstad er dessverre ikke lenger en del av SHJFF sitt jaktområde 

som kan tilbys medlemmene.  

Det ligger vesentlige prinsipper i saken og økonomiske føringer. Verdien av at grunneier 

Fjellstad valgte tilbudet om vederlagsfri dyrkbar jord var på over kr 200.000,-. 

SHJFF har ikke mulighet til å følge opp slik konkurranse på priser hva gjelder våre 

jaktterreng, men vi må innse at markedskapitalen vil gi oss et stadig økende press i tiden 

fremover. 

Medlemmet som aktivt fratok foreningen vår jaktmulighet hos grunneier er suspendert som 

medlem i 10 år, etter vedtak på styremøte. Handlingene er dirkete vedtektsstridig og 

vedkommende er skriftlig underrettet om suspensjonen. 

 

Videre har Statskog ansatt ny saksbehandler og eiendomsansvarlig. 

Foreningen ble i utgangspunktet krevd for festeavgift for Rødvannshytta og leie av tomt for 

leirduebanen- med tilbakevirkende kraft 5 år i tid. Samtidig er det krevd bruksavtale for veien 

inn til Rødvannet. 

Foreningen er tidligere ikke blitt krevd betaling for disse forholdene da Borregaard så verdien 

av arbeidet vi nedlegger i området. Videre gjør vår innsats det mulig for grunneier i det hele 

tatt å kunne selge fiske- og jaktkort i området. 

Kravet om å betale 5 år tilbake i tid er lovbestridt og kommunisert. Foreldelsesfristen er på 3 

år. 
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Videre har det vært eposter rundt dette som nå ender i et møte mellom foreningen og 

Statskog. Utfallet er ennå usikkert. 

 

Økonomi: 

Det har vært utfordringer med at vi ikke får tak i noen som ønsker å være kasserer i 

foreningen. Der ber vi valgkomiteen ta en skikkelig jobb nå for å skaffe dette. Dette året har 

vi satt bort (ref årsmøtet 2016) regnskapet til Oslofjorden Regnskaps AS. Det er en kostbar og 

lang prosess, men vi kommer i mål med noe som er bra. 

 

Jegerprøven: 

Det ble ikke arrangert jegerprøve i SHJFF regi i 2016. Det ble gjort av NHJFF. I 2017 ble det 

der i mot arrangert i SHJFF regi med 24 deltagere.  

 

Utvalgene: 

Alle utvalgene har vært representert i samtlige styremøter og arbeidsmøter og utvalgende har 

vært veldig aktive i 2017. Se vedlagte rapporter. 

 

 

Styret. 
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Vedlegg 3 

STYRETS FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 

 
Flere prioriterte handlinger og aktiviteter i 2017:  
 

▪ Oppfølging / fornyelse av avtaler om jakt med grunneiere og kommunen 
▪ Kultivering av fiskevann 
▪ Fiskearrangementer 
▪ Vedlikehold og utleie av Rødvannshyttene 
▪ Toftedagen 
▪ Opplæringsjakt på rådyr og rødrev 
▪ Tilrettelegging jegerprøvekurs 2017 og videre. (Var eksamen i går) 
▪ Utdanning av instruktører (hagle, rifle, rovdyr, jegerprøve, fluefiske etc…) 
▪ Skytestevner 

 
 

Inntekter Utgifter
Rådyrløyver og småviltkort 30 000

Offentlige tilskudd 10 000

Grasrotandelen 15 000

Andel Fiskekortsalg 18 000

Årskontingenter 30 000

Overskudd Jegerprøvekurs 35 000

Annen inntekt

Foreningens drift 15 000

Leie til grunneiere jakt 30 000

Leie lokaler (Fuglemyr) 16 000

Kurs, møter 20 000

Data / EDB-kostnad 5 000

Forsikringspremie 12 000

Regnskapstjenester 15 000

Andre kostnader 5 000

SUM 138 000 118 000

BALANSE 20 000

BUDSJETT SHJFF 2017
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Vedlegg 4 

HOVEDTALL REGNSKAP  SHJFF 2016 

   SHJFF TOTALT      

  2016 2015 

Inntekter  275 015 281 141 

Kostnader 248 136 246 183 

Resultat 26 879 34 958 

   

   HERAV AVDELINGSREGNSKAP: 
  

   FISKEKORT     

  2016 2015 

Inntekter  33 600  - 

Kostnader 16 981  - 

Resultat 16 619  - 

   

   HYTTEUTVALGET     

  2016 2015 

Inntekter  39 320  - 

Kostnader 41 271  - 

Resultat -1 951  - 

   

   JAKTUTVALGET     

  2016 2015 

Inntekter  58 100  - 

Kostnader 35 831  - 

Resultat 22 269  - 

   

   HUNDEFÔR     

  2016 2015 

Inntekter  41 200  - 

Kostnader 37 538  - 

Resultat 3 662  - 
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HOVEDTALL REGNSKAP  FUGLEMYR 2016

FUGLEMYR
2016 2015

Inntekter 53 850 66 800

Kostnader 66 318 57 982

Resultat -12 468 8 818  
 

 

Søndre Hurum JFF
Likvide beholdninger pr. 31.12.2016

Kilde Beløp Endring 2016

Driftskonto bank 110 846

Inatur - bank 69 391

Rødvannshyttene - bank 18 410

Barn & Ungdom - bank 38 163

Fuglemyr skytebane - bank 67 834

Røskestad haglebane - bank 8

Fuglemyr øremerket - bank 104 043 -247 024

Sparekonto- bank 133 236

Kontanter 7 900

SUM 2016 549 831

Beholdning 31/12-15 631 474

Endring 2015 - 2016 -81 643

Kommentar:

Foreningen har god likviditet og det er ingen kortsiktige signaler som gir tegn 

på at dette vil endres. Det merkes økt press på leiepriser for jaktterreng samt 

leiekrav fra øvrige grunneiere som vil kunne belaste driftsregnskap og 

likviditet i tiden som kommer. Samtidig er jegerprøvekurset en god 

inntektskilde. Kurset avholdes annet hvert år, og er avholdt 2017.

Foreningen har egen konto med øremerkede midler til Fuglemyr som 

stammer fra ansattefondet på Södra og testamenterte midler fra Jan Luther. 

Total beløp var 400.00,-, hvorav akkumelert ca. 300.000,- pr. 2016 er 

investert på skytebanen i form av utstyr og støyberegning, i tillegg til en stor 

mengde dugnadsinnsats.
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Vedlegg 5 
 

 

 

 

Søndre Hurum JFF 

Valgliste - årsmøte 29. mars 2017 

  

Styret 
 

Verv Valgt til Navn Status 

Leder 2018 Pål Søbye IPV 

Nestleder 2019 Anders Olaussen GJV 

Sekretær 2018 Simon Cederholm IPV 

Kasserer  Eksternt - 

Styremedlem 2018 Sigurd Hesthaug IPV 

Ungdomsrepr. 2018 Espen Evensen IPV 

Kvinnekontakt 2019 Ann Kristin Søbye GJV 

 

 
Jaktutvalget 

 

Verv Valgt til Navn Status 

Leder 2019 Robin Vang GJV 

Medlem 2018 Arnfinn Nilsen IPV 

Medlem 2018 Tobias Fagerås IPV 

Medlem 2018 Sigurd Hesthaug IPV 

Medlem 2018 Robert Hansen IPV 

 
 

Hytteutvalget 
 

Verv Valgt til Navn Status 

Leder 2019 Geir Roger Engene GJV 

Medlem 2019 Robin Olsen GJV 

Medlem 2019 Kåre Bakken NY 

Medlem 2018 Runar Bråthen IPV 

Medlem 2018 Tommy Johansen IPV 

 
 

Fiskeutvalget 
 

Verv Valgt til Navn Status 

Leder 2018 Kenneth Larsen IPV 

Medlem 2018 Sigurd Holdhus IPV 

Medlem 2019 Stephan Karlsen NY 

Medlem 2018 Kristian Marki IPV 

Medlem 2019 Robin Olsen GJV 
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Revisorer 
 

Verv Valgt Til Navn Status 

Revisor 2018 Wenche Bjerkelund IPV 

Revisor 2019 Line Johansen NY 

 
 

Valgkomité 
 

Verv Valgt til Navn Status 

Leder 2019 Bjørn-Tore Hansen GJV 

Medlem 2018 Sten Floberg IPV 

                                       
 

Skytebaneutvalget Fuglemyr 
 

Verv Valgt til Navn Status 

Leder 2018 Kjell Arne Sotnedal IPV 

Medlem 2018 Ann Kristin Søbye IPV 

Medlem 2018 Tobias Fagerås IPV 

Medlem 2018 Anders Sæthre IPV 

 
 
 
Fuglemyr 29.03.2017  
 

          
________________________  ________________________ 
Bjørn-Tore Hansen      Einar Andreassen 
 
 
 
 
 
 
 
Forklaring: 
GJV = Gjenvalg 
IPV = Ikke på valg 
NY = Ny 
 



Vedlegg 6 

 

 

 

 

 

 

LOVER OG VEDTEKTER 
for 

Søndre Hurum Jeger- 
og Fiskerforening 

29. mars 2017 
 

 
Stiftet 1947 



 

Side 19 
 

§ 1 

Foreningens formål er: 

1. Ved medlemmenes felles bestrebelse å forvalte vilt- og fiskebestanden på en 
slik måte at artsrikdommen og mangfoldet bevares, samt legge til rette for at 
allmenheten får tilgang til jakt og fiske.  

2. Søke å innarbeide gode holdninger for fremme av human jakt og 
ansvarsbevisst ferdsel i skog og mark, med spesiell vekt på ungdomsarbeid 
samt bevaring av natur og miljø.  

3. Innarbeide i den allmene bevissthet en aktelse for landets vilt- og 
fiskelovgivning samt SHJFF’s spesielle lover og regelverk. 

4. Medlemmene plikter å respektere nevnte lov/regelverk. 

§ 2 

1. En hver norsk borger kan søke medlemskap på fastsatt skjema. 
2. Løyve for rådyrjakt kan utstedes etter søknad til medlemmer, unntatt 

sidemedlemmer, med bopel og postnummer i Hurum kommune etter 
gjeldende kommunestruktur pr. årsmøtet 2017. Styret kan gjøre unntak fra 
bopelskravet i første setning hvis søkeren har påtatt seg verv i SHJFF, og 
utfører sine oppgaver i vervet. Søkeren vil miste tildelt fellingsløyve hvis 
vervet fratres eller misligholdes. Jaktkort på småvilt kan utstedes til alle 
medlemmer. 

3. Dersom pågangen om jaktkort blir for stor kan styret utarbeide regler for 
reguleringer. 

4. Gjestekort for småvilt kan ikke innløses. 
 

§ 3 

1. Et hvert medlem er pliktig til å påta seg de verv en er blitt valgt inn i. 
2. Medlemmer som gjør seg skyldig i forsettlig overtredelse av landets vilt- og 

fiskelovgivning, samt SHJFF’s spesielle lover og regler eller på annen måte ved 
sin opptreden skader foreningen og dens formål kan suspenderes av styret for 
kortere eller lengre tid, med grense oppad til ti år. Vedkommende kan anke 
sin sak til styret innen en måned etter at styrets beslutning er meddelt, og få 
saken behandlet av generalforsamlingen som treffer sin beslutning med 2/3 
flertall. Medlemmer som har måttet fratre sitt verv / medlemskap grunnet 
overtredelser som har medført suspensjon kan ikke i ettertid stemmes inn 
eller tildeles verv i foreningen. 

 
 

 

§ 4 

1. Foreningen ledes av et styre på 7 medlemmer samt de til en hver tid sittende 
utvalgsledere. Disse velges av generalforsamlingen for en periode av to år. 

2. Styrets sammensetning skal bestå av leder, nestleder, kasserer, sekretær samt 
en kvinnekontakt, barn- og ungdomskontakt og et styremedlem. 

§ 5 

1. Styremøter avholdes når lederen bestemmer eller når det forlanges av 
minimum halvparten av styremedlemmene.  

2. Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 møter. 
3. Beslutning fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har lederen 

dobbeltstemme. 
4. Det skal føres protokoll over styreforhandlingene. 

§ 6  

Styret skal: 

1. På beste måte ivareta foreningens interesser, forvalte midler og håndheve 
vedtektene. 

2. Forelegge for generalforsamlingen beretning om foreningens virksomhet 
siden forrige årsmøte, samt forelegge revidert regnskap for kalenderåret. 

3. Fremme forslag om justering av foreningens andel av medlemskontingenten, 
jakt-/fiskekortpriser samt priser på øvrige tilbud til medlemmene. Disse skal 
godkjennes av generalforsamlingen. 

4. Lage regelverk for utøvelse av jakt/fangst, samt andre aktiviteter. Disse skal 
godkjennes av generalforsamlingen. 

5. Utnevne æresmedlemmer etter følgende poengskala: 
 
Leder av styret 7 poeng/år 
Nestleder  5 poeng/år 
Sekretær  5 poeng/år 
Kasserer  5 poeng/år 
Styremedlem  2 poeng/år 
Varamann  2 poeng/år 
Utvalgsleder  5 poeng/år 
Utvalgsmedlem 2 poeng/år 
Instruktører  3 poeng/år 
Revisorer  1 poeng/år 

 
 
 



 

Side 20 
 

 
I tillegg kan styret tildele et hvert medlem inntil 40 poeng/enkeltsak der 
vedkommende har vist en innsats som er utover det vanlige. 
 
FOR Å OPPNÅ ÆRESMEDLEMSKAP KREVES DET TOTALT MINIMUM  
100 POENG!  

 
 
 
 

6. Legge fram forslag om eventuelle nye utvalg og utarbeide arbeidsinstruks for 
disse. Disse skal godkjennes av generalforsamlingen. 

7. Treffe tiltak i forbindelse med ulovlig jakt/fiske/fangst, samt andre 
uregelmessigheter. 

§ 7 

1. Generalforsamlingen skal avholdes hvert år innen 1. april.   
2. På generalforsamlingen fremlegges revidert regnskap, styrets årsberetning 

refereres, innkomne saker behandles og de forskjellige valg gjennomføres. 
Generalforsamlingen sammenkalles av leder med minst 14 dagers varsel og 
god bekjentgjørelse.   

3. Saker som ønsket behandlet skal være styret i hende senest siste styremøte 
for generalforsamlingen. 

4. Over generalforsamlingens forhandlinger skal det føres protokoll. 
5. Det kan innkalles til ekstraordinær generalforsamling når styret finner det 

nødvendig, eller hvis det skriftlig forlanges av 1/3 av medlemmene i en 
bestemt sak. Bekjentgjørelse som under punkt 2. 

§ 8 

1. Blir det av styret eller medlemmer framsatt krav om fredning av en bestemt 
viltart/fisk kan generalforsamlingen avgjøre dette. Beslutning fattes med 2/3 
flertall. En sådan fredning gjelder kun ett år av gangen.   

§ 9 

1. Generalforsamlingen velger de forskjellige utvalg som består av leder og det 
antall medlemmer styret finner nødvendig. Disse velges for en periode av to 
år.  

2. Lederen har plass i foreningens styre med de plikter og rettigheter det 
medfører. 

3. Utvalgene skal arbeide etter instruks godkjent av generalforsamlingen.   

 

 

§ 10 

1. Generalforsamlingen velger 2 revisorer samt valgkomité med leder og 2 
medlemmer. Disse velges for 2 år av gangen. 

§ 11 

1. Et hvert medlem som oppdager ulovlig jakt/fiske fangst eller andre 
uregelmessigheter i foreningens område plikter å rapportere dette til 
foreningens styre. 

2. Bæring av våpen i fredningstiden er kun tillatt etter at spesiell tillatelse er gitt. 
 

§ 12 

1. Revisjon av foreningens lover kan foretas av den ordinære og den 
ekstraordinære generalforsamlingen og da med 2/3 flertall.   

2. Oppløsning av Søndre Hurum Jeger- og Fiskerforening kan bare behandles på 
ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles det 
til ekstraordinært årsmøte innen 3 måneder etter det ordinære årsmøtet.  

3. Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Søndre 
Hurum Jeger- og Fiskerforening. Vedtak om sammenslutning og nødvendige 
vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene 
om vedtektsendring, jf. denne paragraf punkt 1. 

 
DETTE LOVVERK BLE VEDTATT PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING  

29. MARS 2017 OG TRER I KRAFT MED ØYEBLIKKELIG VIRKNING 

 


