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Protokoll  
 
Årsmøte i Søndre Hurum Jeger- og Fiskerforening  
- Tofte Ungdomsskole onsdag 18. april 2018 kl. 18:00 

 
 

Det var planlagt 30 min. informasjon til foreningens medlemmer fra i NJFF Buskerud før konstituering 
av årsmøtet. Grunnet uoverensstemmelse mellom ankende part i sak 3 og styret, måtte dette 
innlegget bortfalle.  
Ankende part var meddelt å møte til sin ankebehandling kl 18:45, men møtte til kl 18:00 og forlangte 
å bli i forsamlingen. 3 personer fra ankende part (Einar Andreassen, Raymond Bakken og Trond 
Pettersen) nektet å forlate forsamlingen inntil ankesaken skulle tas opp. 
Styret valgte i denne situasjonen å åpne årsmøtet kl 18:30 med ankende part til stede, og leder Pål 
Søbye ønsket de fremmøtte velkommen. 
Det deltok totalt 57 medlemmer hvorav 4 fra styret, samt 6 representanter fra ankende part i sak 3,  
og 1 fra NJFF Buskerud.  

 
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 
- Bjørn-Tore Hansen ble valgt som ordstyrer 

d) Valg av referent 
- Simon Cederholm og Anders Olaussen ble valgt som referenter 

e) Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 
- Hasse Amundsen og Dag Ugstad ble valgt til å signere protokollen 

 

2. Godkjenning av stemmeberettigede 
Oppmøtet ble registrert og kontrollert mot medlemsliste ved inngang til årsmøtet.  
For å kunne avgi stemme kreves medlemskap i SHJFF betalt for inneværende år.  
Av de oppmøtte var det 57 stemmeberettigede, som fikk utdelt stemmeseddel 
gjeldende sak 3. 
Ordstyrer presiserte for årsmøtet at det er kun medlemmer som har stemmerett. 
Suspenderte medlemmer er ikke medlemmer, hvilket innebærer at ankende part i 
sak 3 ikke har stemmerett.  
Representant for ankende part i sak 3, Einar Andreassen, stilte spørsmål om styret 
har stemmerett i sak 3. Dette ble bekreftet ja, da de er medlemmer. Han krevde 
dette forhold protokollført. 
 

3. Ankebehandling av styrets vedtak i sak om jaktovertredelse 2017 
Styrets vedtak av 13. desember 2017 vedrørende overtredelse ved jaktutøvelse i 
Graverterrenget er anket til årsmøtet innen ankefrist. Jaktlaget bestod av 6 
medlemmer og 1 ikke-medlem. 6 representanter møtte for ankende part: Einar 
Andreassen, Harald Larsen, Odd Erling Steen-Andreassen, Raymond Bakken, Trond 
Pettersen og Kjell Arne Sotnedal. 
Hver part fikk like vilkår til å fremme sine innlegg for årsmøtet, som ble gjennomført. 



 

Protokoll årsmøte 2018 SHJFF                                                                                                                 Side 2 av 20 

 

Ankende part åpnet med sitt hovedinnlegg v/ Einar Andreassen, og styret fremla sitt 
hovedinnlegg v/Pål Søbye. 
Det var gitt 10 minutter til hver av partenes hovedinnlegg. Dette var forhåndsvarslet. 
Ankende part gikk over tiden, men ble innrømmet 5 minutter ekstra. De samme vilkår 
ble også gitt til styret. 
Det ble så åpnet for varslet mulighet for 2 x 3 minutter tilleggsinnlegg. Ingen av 
partene benyttet seg av dette. 

Det ble deretter åpnet for diskusjon og spørsmål i forsamlingen før stemmeavgivning. 

Avstemming:  
Tellekorps ble valgt, som bestod av: 

Siw Berger Wear, Bjørn Hagen og Tina Ugstad 

Deretter ble skriftlig avstemming av de stemmeberettigede gjennomført. 
Det ble stemt over følgende:  Jaktlagets anke støttes - Ja eller Nei.  

Stemmegivning: 
Totalt 57 stemmeberettigede. 

  8 stemmer støttet anken (Ja) 
46 stemmer støttet ikke anken (Nei) 
  3 stemte blankt 

Totalt 54 av 57 tellende stemmer. 

Årsmøtets beslutning krever 2/3 flertall for gjennomslag hos ankende part. 
Ankende part fikk ikke dette flertall av årsmøtet, og styrets vedtak av 13. desember 
2017 består. 

Representant for ankende part, Odd Erling Steen-Andreassen, meddelte årsmøtet at 
rettslige skritt ville bli iverksatt. Ankende part forlot deretter årsmøtet. 
 

4. Årsmelding fra styret og utvalgene 
- Pål Søbye leste styrets årsberetning for 2017. 
- Pål Søbye leste årsrapporter fra Hytteutvalget, Fiskeutvalget, skytebaneutvalget 

Fuglemyr, Riflebanen, Haglebanen, Jaktutvalget og fra kvinnekontakten 
 

5. Regnskap for 2017 
 Anders Olaussen presenterte hovedtallene i årsregnskap for SHJFF 2017: 

Sum likvid beholdning pr. 31.12.17 er kr 652.266 (kr 549.831 i 2016).  
Året viser et overskudd på kr 52.049 etter netto finans (kr 26.879 i 2016). 
 
Årsregnskapet for Fuglemyr Skytebaneanlegg 2017: 
Årsresultatet for perioden ble kr 25.531 i overskudd (kr -12.468 i 2016).  
 
Årets resultat for Hytteutvalget ble minus 21.390 (kr 1.951 i 2016). Hytteutvalget har hatt 
økte inntekter i 2017, men det har vært gjennomført betraktelige påkostninger i form av 
nødvendig reparasjoner, vedlikehold og oppgraderinger. 
 
Resultat i Fiskeutvalget etter fordeling av fiskekortinntekter med Nordre Hurum JFF er på  
kr. 12.397 (16.619 i 2016). 
 
Jaktutvalgets årsresultat er kr. 77.607 i overskudd (kr 22.269 i 2016). Økningen skyldes i all 
hovedsak jegerprøvekurs avholdt i 2017 med stor deltakelse. 
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Salg av hundefôr gikk med overskudd på kr 3.457 (kr 3.662 i 2016) 
 
Årsregnskapet for haglebanen på Røskestad er håndtert av Nordre Hurum JFF. Årsresultatet 
viser et overskudd på kr 2.609 (kr 21.715 i 2016). Haglebananens likvide beholdning er kr. 
52.525. 
 
Regnskapet for Søndre Hurum JFF og Fuglemyr Skytebane i 2017 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. Det 
innkalles til ekstraordinært årsmøte hvis ikke revisjonsberetning foreligger innen fristen.   
 

- Regnskapet ble godkjent av årsmøtet med ovennevnte betingelser. 
 

6. Forslag til endringer i vedtekter 
a. Styret foreslo å utsette årsmøtefrist i vedtektene fra 1. april til 1. mai.  

Dette med bakgrunn i at foreningens regnskapsføring utføres av eksternt 
regnskapsbyrå til gunstig pris, og kan derfor ikke bli prioritert tidsmessig på 
nyåret av regnskapsfører. 

Styrets innstilling: 
Styret innstiller for årsmøtet å utsette fristen for årsmøtet til 1. mai. 
Frist for årsmøtet endres i vedtektenes § 7 punkt 1 fra 1. april til 1. mai. 

Årsmøtets vedtak: 
Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

b. Styret foreslo å fjerne foreningens interne revisjonsplikt av årsregnskapet fra 

vedtektene, under forutsetning av at regnskapet utføres av ekstern autorisert 

regnskapsfører. Foreningen er iflg. regnskapsloven ikke underlagt revisjonsplikt.  

 Styrets innstilling: 
 Styret innstiller for årsmøtet å fjerne revisjonsplikten under forutsetning av at 

årsregnskapet utføres av ekstern autorisert regnskapsfører. 

  I vedtektenes § 7 punkt 3 tillegges (markert med rødt): 
 Revisjonskravet i punkt 2 bortfaller når regnskapet føres av ekstern autorisert 

regnskapsfører. Saker som ønskes behandlet skal være styret i hende senest 
siste styremøte for generalforsamlingen. 

  I vedtektene § 10 opprettes nytt punkt nr. 2: 
Valg av revisorer og revisors funksjon bortfaller hvis foreningens regnskap 
føres av ekstern autorisert regnskapsfører.  
 

Styret trakk forslag i punkt b. etter rådslagning i årsmøtet. Forslaget falt 
dermed bort og ble ikke stemt over. 

 
7. Innkomne saker 

- Ingen innkomne saker 
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8. 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. 3.000,-.   
 

- Budsjett 2018 ble godkjent av årsmøtet. 
 

9. Valg 
Bjørn-Tore Hansen i valgkomiteen gjennomførte valg 2018: 

a) Valg av styre 

b) Som ved valget i 2017 finnes det heller ikke i år kandidater til vervet som kasserer. 

Kassererjobben har i 2017 vært satt ut til Oslofjorden Regnskap.  

c) Valg av medlemmer til utvalg 

d) Valg av valgkomite 

e) Valg av revisorer 

- Alle valgresultat i vedlagte valgliste.  
 
Valget ble gjennomført enstemmig i årsmøtet og valglistene ble undertegnet av Bjørn-Tore 
Hansen og Kåre Bakken. 

 
---------------- 
Styrets leder takket medlemmene for fremmøtet. 
Årsmøtet ble hevet kl. 21:16. 
 
 
Tofte 18. april 2018 

 
 

Hasse Amundsen     Dag Ugstad 
 

 
  

___________________________   ___________________________ 
 

 
 

 
Vedlegg: 1. Innkalling med agenda for årsmøtet 2018 

  2. Styrets årsberetning 2017 
  3. Styrets handlingsplan og budsjett 2018 
  4. Regnskap 2017 

5. Valgliste 
6. Oppdaterte vedtekter 
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Vedlegg 1 

 
Innkalling til årsmøte i Søndre Hurum JFF 
 

Tid: Onsdag 18. april 2018 kl. 18:00 
Sted: Tofte Ungdomsskole, Skoledalen 89 - Tofte 

 
 
 
 
 

Før åpning av årsmøtet vil det være ca. 30 min informasjon fra NJFF v/ Anne Mette 
Kirkemo og Knut Johan Ruud. Tema er regioner og kommunesammenslåinger, 
ungdomssatsing og ny våpenlovgivning. Innlegget starter kl 18:00.  
Møt gjerne litt før da registrering av stemmeberettigede skal gjøres ved inngang. 

 

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.   Godkjenning av stemmeberettigede 

3.   Ankebehandling av styrets vedtak i sak om jaktovertredelse 2017   

4.   Årsmelding fra styret og utvalgene 

5.   Regnskap 2017 

6.   Forslag til endring i vedtekter 
a. Frist for årsmøtet endres i § 7 punkt 1 fra 1. april til 1. mai. 
b. Revisjonskrav i § 7 punkt 2 frafaller hvis regnskapet føres av ekstern 

autorisert regnskapsfører.  
7.   Innkomne saker 

8. Styrets forslag til handlingsplan og budsjett 

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

 
 

 
Saker til behandling må være styret i hende senest onsdag 11. april og sendes på epost 
til:  post@shjff.no 
 
 
 Vel møtt!      
 
Styret 

Søndre Hurum Jeger- og Fiskerforening 

mailto:post@shjff.no
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Vedegg 2 

 
 

 

STYRETS ÅRSBERETNING 2017 

 

Dette året har vært året for vedlikehold. Vedlikehold på skytterbane, haglebane og hytter. (Se 

deres rapporter). 

 

Dette har også vært året vi har måttet regulere for bygsletomt samt veirett for våre hytter på 

Rødvannet, og leiekontrakt for vår haglebane på Røskestad. SHJFF har nå fått dette tinglyst, 

og betaler nå for leie pr år til Statskog. 

 

Medlemsmassen øker år for år, og siste tall er 243 medlemmer. SHJFF er en av Hurums 

største foreninger med slike tall og dobbelt så stor som for eksempel NHJFF. 

 

Vi ser at vi har utfordringer med å beholde jaktterreng. Vi har allerede sett at vi taper i de 

sakene det står om penger pr kvm. 

Vi må sette ned et utvalg så snart som mulig for å finne nye terreng. 

Videre ønsker Styret at dette utvalget ser på rådyrreglement og jaktreglement i foreningen.  

 

Vi hadde 8 styremøter i 2017, og har hatt like mange så langt i 2018. 

I våre styremøter møter også de som ønsker fra alle utvalg. 

Kort vei til beslutning er viktig for oss. 

 

SHJFF har fått til et flott skytebaneanlegg på Fuglemyr. SHJFF er med i prosessen rundt 

regulering av Avgrunnsdalen. Det alle vet, er at SHJFF har fått beskjed av kommunen og 

delvis også av Statskog om å flytte  haglebanen inn til Avgrunnsdalen så fort det lar seg gjøre. 

SHJFF hadde første prioritet for anleggelse av haglebane; skeet, trap og sporting før noen 

andre i Avgrunnsdalen. Dette er tegnet inn i kommuneplanen allerede. I tillegg har SHJFF satt 

av områder hvor man kan avholde jegersti, figurjakt m.m. 

 

HSSK er part for NHJFF og SHJFF i Avgrunnsdalsaken. Vi har i disse dager skrevet under på 

en intensjonsavtale hvor alle parter i fremtiden deltar i dette området. Intensjonsavtalen 

forplikter oss ikke økonomisk, men den gir oss kun rettigheter når kommunen gir tillatelse til 

skyting. 

 

Det har vært utfordringer rundt jaktutøvelse i foreningen i 2017, noe dere alle helt sikkert har 

lest om. Dette har krevd mye av styret og for involverte parter. Styret har vært bevisst på en 

ryddig og rettferdig saksbehandling. Styrets vedtak ankebehandles i årsmøtet.  

 

Mvh Pål Søbye 

Leder SHJFF 
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Vedlegg 3 

 
STYRETS FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 

 
Prioriterte handlinger og aktiviteter i 2018:  

• Oppfølging / fornyelse av avtaler om jakt med grunneiere og kommunen 

• Kultivering av fiskevann 

• Fiskearrangementer i regi av ungdomskontakten 

• Vedlikehold og utleie av Rødvannshyttene 

• Toftedagen 

• Opplæringsjakt 
• Tilrettelegging jegerprøvekurs 2019 og videre. 
• Utdanning av instruktører (hagle, rifle, rovdyr, jegerprøve, fluefiske etc…) 

 
 

Inntekter Utgifter
Rådyrløyver og småviltkort 45 000

Offentlige tilskudd 10 000

Grasrotandelen 7 500

Andel Fiskekortsalg 18 000

Årskontingenter 27 000

Overskudd Jegerprøvekurs

Overskudd salg av hundefôr 4 000

Annen inntekt

Foreningens drift 15 000

Leie til grunneiere jakt 25 000

Leie lokaler (Fuglemyr) 18 000

Øvrig leie/festeavgift 6 500

Kurs, møter 10 000

Data / EDB-kostnad 5 000

Forsikringspremie 9 000

Regnskapstjenester 15 000

Andre kostnader 5 000

SUM 111 500 108 500

BALANSE 3 000

BUDSJETT SHJFF 2018
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Vedlegg 4 
 

HOVEDTALL REGNSKAP SHJFF 2017  
    

SHJFF TOTALT        

  2017 2016 2015 

Inntekter  313 627 275 015 281 141 

Kostnader 261 578 248 136 246 183 

Resultat 52 049 26 879 34 958 

    

    

HERAV AVDELINGSREGNSKAP:    

    

FISKEUTVALGET       

  2017 2016 2015 

Inntekter  22 048 33 600  - 

Kostnader 9 651 16 981  - 

Resultat 12 397 16 619  - 

    

    

HYTTEUTVALGET       

  2017 2016 2015 

Inntekter  52 527 39 320  - 

Kostnader 73 917 41 271  - 

Resultat -21 390 -1 951  - 

    

    

JAKTUTVALGET       

  2017 2016 2015 

Inntekter  116 600 58 100  - 

Kostnader 38 993 35 831  - 

Resultat 77 607 22 269  - 

    

    

HUNDEFÔR       

  2017 2016 2015 

Inntekter  26 111 41 200  - 

Kostnader 22 654 37 538  - 

Resultat 3 457 3 662  - 
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HOVEDTALL REGNSKAP FUGLEMYR 2017  
    

FUGLEMYR       

  2017 2016 2015 

Inntekter  70 731 53 850 66 800 

Kostnader 45 200 66 318 57 982 

Resultat 25 531 -12 468 8 818 

 

Søndre Hurum JFF     

Likvide beholdninger pr. 31.12.2017   

     

     

Kilde     Beløp  
Driftskonto bank   89 868  
Inatur - bank   145 805  
Rødvannshyttene - bank   17 737  
Barn & Ungdom - bank   38 201  
Fuglemyr skytebane - bank   108 223  
Røskestad haglebane - bank   8  
Fuglemyr øremerket - bank   118 456  
Sparekonto- bank   133 969  
Kontanter     0  

SUM 2016     652 266  

     

Beholdning 31/12-16   549 831  
     

Endring 2016 -> 2017     102 434  
     

     

Kommentar:     

Foreningen har god likviditet og det er ingen kortsiktige signaler som gir tegn på at 
dette vil endres. En av hovedutfordringene er økende press på leiepriser for 
jaktterreng. Kostnader for leie, festeavgift og veirett er nye poster som belaster 
regnskap og likviditet. Samtidig er jegerprøvekurset en god inntektskilde. Kurset 
avholdes annet hvert år, og neste gang i 2019. 
Foreningen har egen konto med øremerkede midler til Fuglemyr som stammer fra 
ansattfondet på Södra og testamenterte midler fra Jan Luther. Total beløp var 
400.00,-, hvorav ca. 300.000,- er investert på skytebanen i form av utstyr og 
støyberegning. I tillegg er en stor mengde dugnadsinnsats nedlagt. 
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Vedlegg 5 
 

 

 

Søndre Hurum JFF 

Valgliste - årsmøte 18. april 2018 

  

Styret 
 

Verv Valgt til Navn Status 

Leder 2020 Pål Søbye GJV 

Nestleder 2019 Anders Olaussen IPV 

Sekretær 2020 Simon Cederholm GJV 

Kasserer  Eksternt - 

Styremedlem 2020 Hasse Amundsen NY 

Ungdomsrepr. 2020 Robin Olsen NY 

Kvinnekontakt 2019 Ann Kristin Søbye IPV 

 

 
Jaktutvalget 

 

Verv Valgt til Navn Status 

Leder 2019 Robin Vang IPV 

Medlem 2020 Tom Granli NY 

Medlem 2020 Tobias Fagerås GJV 

Medlem 2020 Magnus Loddengaard Folkestad NY 

Medlem 2020 Lars Kristian Myhre NY 

 
 

Hytteutvalget 
 

Verv Valgt til Navn Status 

Leder 2020 Kåre Bakken NY 

Medlem 2020 Ronny Olsen NY 

Medlem 2020 Leder gitt fullmakt til å konstituere NY 

Medlem 2020 Runar Bråthen GJV 

Medlem 2020 Tommy Johansen GJV 

 
 

Fiskeutvalget 
 

Verv Valgt til Navn Status 

Leder 2020 Robin Olsen NY 

Medlem 2020 Sigurd Holdhus GJV 

Medlem 2019 Stephan Karlsen IPV 

Medlem 2020 Jon Trygve Ekern NY 

Medlem 2020 Kenneth Larsen NY 
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Revisorer 
 

Verv Valgt Til Navn Status 

Revisor 2020 Wenche Bjerkelund GJV 

Revisor 2019 Line Johansen IPV 

 
 

Valgkomité 
 

Verv Valgt til Navn Status 

Leder 2019 Bjørn-Tore Hansen IPV 

Medlem 2020 Sten Floberg GJV 

                                       
 

Skytebaneutvalget Fuglemyr 
 

Verv Valgt til Navn Status 

Leder 2020 Lars Kristian Myhre NY 

Medlem 2020 Ann Kristin Søbye GJV 

Medlem 2020 Tobias Fagerås GJV 

Medlem 2020 Janne Frellumstad Gustavsen NY 

Medlem 2020 Line Johansen NY 

 
 
 
Tofte 18.04.2018  

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



Vedlegg 6 

 

 

 

 

 

 

LOVER OG VEDTEKTER 
for 

Søndre Hurum Jeger- 
og Fiskerforening 

18. april 2018 
 

 
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 
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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. mai.   
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  

18. APRIL 2018 OG TRER I KRAFT MED ØYEBLIKKELIG VIRKNING 

 


