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Protokoll  
 
Årsmøte i Søndre Hurum Jeger- og Fiskerforening  
- Fuglemyr 30. april 2019 kl. 18:00 

 
 

Før åpning av årsmøtet i SHJFF var det invitert til informasjonsforedrag av styremedlem i 
NJFF Line Johansen. 
Leder Pål Søbye åpnet deretter årsmøtet med å ønske de fremmøtte velkommen. 
Det deltok totalt 29 medlemmer, hvorav 5 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 

- Bjørn-Tore Hansen ble valgt som ordstyrer 
d) Valg av referent 

- Anders Olaussen ble valgt som referent 
e) Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 

- Ove Raymond Haugerud og Laila Nomel Amundsen ble valgt til å signere 
protokollen 

 
2. Godkjenning av stemmeberettigede 

Oppmøtet ble registrert og kontrollert mot medlemsliste. For å kunne avgi stemme 
kreves betalt medlemskap i SHJFF for inneværende år.  
Av de oppmøtte var det 29 stemmeberettigede. 
 

- Antall stemmeberettigede ble godkjent av årsmøtet 

3. Årsmelding fra styret og utvalgene 
Pål Søbye leste styrets årsmelding for 2018 samt årsmelding fra Hytteutvalget, 
Skytebaneutvalget Fuglemyr, Jaktutvalget, Fiskeutvalget og Kvinnekontakten. 
 

4. Regnskap 2018 
 Regnskapet for 2018 er utarbeidet av Oslofjorden regnskap AS. 

Anders Olaussen leste hovedtallene i årsregnskap for SHJFF 2018. 

Regnskapet for Søndre Hurum JFF i 2018 har ikke vært mulig å gjennomgå og revidere 
pga. sen levering fra ekstern regnskapsfører. Revisor mener det kan være grunnlag 
for mulige feil i avlagt regnskap, og varslet årsmøtet om at regnskapet ikke kan 
godkjennes med gitte forutsetninger.  
Revisor henstilte til at det avholdes ekstraordinært årsmøte senere for å ha tid og 
mulighet til gjennomgang av regnskapet for 2018.    
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Årsmøtets vedtak: 

Årsmøtet etterkom enstemmig revisors henstilling. 
Regnskap 2018 ble ikke godkjent av årsmøtet. 

Styret kaller inn til ekstraordinært årsmøte for godkjenning av regnskap 2018 
etter revisors gjennomgang av regnskapet. 

- Avlagt regnskap 2018 er følgelig ikke vedlagt denne protokoll. 

 
5. Forslag til endring i vedtekter 

a) Styrets endringsforslag for vedtektene ble vedlagt innkallingen. Endringsforslaget 

gjelder flere punkter, basert på ønske om oppdatering i forhold til NJFF’s 

mønstervedtekter, behov for reguleringer og presiseringer, samt fjerning av 

utdaterte forhold.   

Styrets innstilling: 
Styret innstilte for årsmøtet å endre vedtektene i henhold fremlagt 
endringsforslag. 

Årsmøtets vedtak: 
Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i 
årsmøtet. 

 
Oppdaterte vedtekter med virkning fra i dag er vedlagt denne protokoll.  

 
6. Innkomne saker 

Det var innkommet en -1- sak til behandling i årsmøtet fra Ove Raymond Haugerud: 

a) Tynning av ørretbestanden i Rødvannet: 

Tynning av bestanden av ørret I Rødvann har over mange år ikke lykkes, og 

vannet har en stamme av liten og gammel fisk. Det er derfor fremmet forslag om 

fritt fiske i Rødvannet i 5 -fem- år. Med fritt fiske forstås: 

- Alle over 16 år løser fiskekort etter gjeldende regler.  

- All lovlig redskap etter norsk lov kan benyttes, herunder også oter og garn.  

- Det innføres rapporteringsplikt på all fangst, slik at det på en enkel måte 

kan holdes kontroll med uttak og evt. redusert bestand.  

Fiskeutvalget fortsetter sitt prøvefiske, og om det viser seg at bestanden 

reduseres til under akseptabelt nivå, må ordningen opphøre, evt. revideres.  

Ordningen vil trolig også gi positive synergier mot hytteleie og antall løste 

fiskekort. 

 

Styrets innstilling: 

Styret stiller seg i hovedsak bak forslaget. Mer spesifikk regulering av 
garnfisket må imidlertid på plass mtp. lovverk og håndtering av rapportering 
til fiskeutvalget i forbindelse med fisket.  

Styret foreslår at fiskeutvalget gis mandat til å utarbeide en plan for dette som 
iverksettes senest 30.06.2019     

Styret ønsker at det er kun medlemmer av foreningen som gis tilgang til 
garnfiske i Rødvannet. 
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Årsmøtets vedtak: 
Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
  

7. Styrets forslag til handlingsplan og budsjett 

a) Prioriterte handlinger og aktiviteter 2019 

Styrets forslag til handlingsplan ble gjennomgått av Pål Søbye.   

- Det var ingen innvendinger til handlingsplanen fra årsmøtet. 

Anders Olaussen presenterte budsjettforslag for SHJFF 2019 som balanserer 
med et overskudd på kr. 18.000,-.   

 
- Budsjett for 2019 ble godkjent av årsmøtet. 

 
b) Oppdatering av rådyrreglement 

Styret mener rådyrreglementet fra 2015 har behov for oppdatering og 
presiseringer. Styret fremla sitt endringsforslag som ble gjennomgått av 
årsmøtet.  
 
Styrets innstilling: 
Styret innstilte for årsmøtet å endre rådyrreglementet i henhold fremlagt 
endringsforslag med de endringer som fremkom i årsmøtet. 
 
Det ble krevd skriftlig avstemming. 
3 av 29 stemmeberettigede hadde forlatt årsmøtet. Det var således 26 
stemmeberettigede under avstemmingen. 

Årsmøtets vedtak: 

21 stemte for endringsforslaget, 3 stemte imot, 2 stemte blankt. 

Styrets endringsforslag med de endringer som fremkom i årsmøtet ble 

godkjent av årsmøtet. 

Vedtatt rådyrreglement som trer i kraft med øyeblikkelig virkning er vedlagt 
denne protokollen. 

 
c) Justering av jaktkortpriser 

Etter gjeldende vedtekter skal prisjustering på jaktkort godkjennes av 
årsmøtet.  
Dette er uheldig for foreningens økonomi, da avtaler og forhandlinger med 
grunneier i all hovedsak skjer etter årsmøtet og i forkant av jaktsesongen.  
Med bakgrunn i siste års økte kostnader for leie av jaktterreng uten 
prisjustering på jaktkort og løyver, ser styret seg nødt til å øke prisene f.o.m. 
jaktsesongen 2019 til følgende satser: 
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Småviltkort:    fra 450,- til 600,- 
Bukkeløyve rådyr:  fra 750,- til 1.600,-  

(innløsing av småviltkort bortfaller for bukkejakt)  
Ordinærløyve rådyr:  fra 750,- til 1.000,-  

(innløsing av småviltkort opprettholdes for ord. 
jakt)  

-------------------------------------------------------------------- 
Tilleggskort rådyr dagskort:  fra 100,- til 150,- 
Tilleggskort rådyr 2-dagerskort: fra 150,- til 225,- 
Tilleggskort rådyr ukeskort:  fra 400,- til 600,- 

 

Årsmøtets vedtak: 
- Styrets forslag til justering av jaktkortpriser ble enstemmig godkjent av 

årsmøtet. 

8. Valg 

Leder av valgkomiteen, Bjørn-Tore Hansen gjennomførte valg 2019: 

a) Valg av styre 

b) Valg av medlemmer til utvalg 

c) Valg av valgkomite 

d) Valg av revisorer 

Foreningen har de siste årene ikke hatt egen kasserer, og regnskapet har vært satt ut 
eksternt til Oslofjorden Regnskap AS. Tidligere kasserer i SHJFF, Line Johansen sa seg 
villig til å ta vervet som kasserer for 2019, og ble valgt på årsmøtet. Regnskapet vil 
følgelig håndteres internt kommende år. 
Det var 3 kandidater til vervet som leder av jaktutvalget. Valg ble gjennomført ved 
skriftlig avstemming. Tom Granli ble valgt som leder av jaktutvalget. 
 
Valget ble godkjent av årsmøtet.  
Bjørn-Tore Hansen og Kåre Bakken ble valgt til å undertegne valglisten. 

- Alle valgresultat i vedlagte valgliste.  
 

---------------- 
Anders Olaussen ble avslutningsvis utnevnt som æresmedlem i foreningen på bakgrunn 
av regelverk for opptjening av poeng gjennom mange års verv og innsats. Pål Søbye 
markerte utnevnelsen på vegne av SHJFF. 
 
Styrets leder takket medlemmene for fremmøtet og hevet årsmøtet kl. 21:05. 
 
 
Fuglemyr 30. april 2019 

 
Ove Raymond Haugerud     Laila Nomel Amundsen 

 
 

  
___________________________   ___________________________ 
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Vedlegg:  1. Innkalling med agenda for årsmøtet 2019 

   2. Styrets årsberetning 2018 
   3. Styrets handlingsplan og budsjett 2019 
   4. Valgliste 

5. Oppdatert rådyrreglement  
6. Oppdaterte vedtekter 
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Vedlegg 1 

 
Innkalling til årsmøte i Søndre Hurum JFF 
 

Tid: Tirsdag 30. april 2019 kl. 18:00 
Sted: Klubbhuset på Fuglemyr skytebane  

 
 
 
 
 

Registrering av stemmeberettigede 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.   Årsmelding fra styret og utvalgene 

4.   Regnskap 2018 

5.   Forslag til endring i vedtekter 
a. Styrets endringsforslag er vedlagt denne innkalling 

6.   Innkomne saker 

7. Styrets forslag til handlingsplan og budsjett 

a. Prioriterte handlinger og aktiviteter 2019 
b. Oppdatering av rådyrreglement  
c. Justering av jaktkortpriser 

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

 
 

 
Saker til behandling må være styret i hende senest tirsdag 23. 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 2018 
 
2018 har på mange måter vært et litt vanskelig år for oss alle. Vi hadde 9 Styremøter totalt 
dette året, og 8 av disse gikk med på å forberede oss for rettsak i Drammen Tingrett. Men 
dette er nå et tilbakelagt kapittel.  
Det har videre vært utfordringer med begrensing for jakttid i Rødbyterrenget, noe som har 
resultert i at flere jegere har frasagt seg, eller reservert seg mot tildelte rådyrløyver.  
 
Saken om å få utvidede skytetider/dager på Fuglemyr er endelig på tappene! Etter nok en 
søknad, og med høringer i hele kommunen og grunneiere, er alle papirer levert for dette og 
deres innsigelser mottatt. Det var ille en stund med at Fylkesmannen som byttet ut 
saksbehandlere (4 stk) i perioden da vi startet å søke. Omsider fikk Fylkesmannen ansatt ny 
person, og etter nye 4 mnd er denne på plass. Vi har nå kontakt med ny saksbehandler som 
naturlig nok brukte tid for å sette seg inn i saken. Søknad levert i november (igjen) for: 
«Skyting alle dager fra 09:00-21:00 utenfor de «rødeste» dagene. Saksbehandler lovet svar 
innen 6 mnd. Så dette nærmer seg. Vi må se for oss en kostnad på rundt 35.000,-  40.000,- i 
rene gebyrer for dette. (Dette har Foreningene som driver Fuglemyr i sammen bestemt at 
skal dekkes av gaven fra Sødra Ansattes Fond.) Fordi dette er i gaten som fondet sier: «Til 
glede for ALLE brukere av Fuglemyr.» 
  
(Tidligere i denne saken så har vi benyttet 52.000,- på ny støymåling på Fuglemyr. Også tatt 
av fondet, og som styret redegjorde for i fjor.) 
 
Økonomi 
Foreningen har fortsatt god økonomi (sparekonto fortsatt uberørt siden 2010). Styret har 
valgt å ta bort salg av hundefôr inntil videre. Det har vist seg å være mer styr enn noe vi kan 
hente bidrag fra. Regnskapene til Oslofjorden Regnskap for 2018 er ikke like hyggelig lesning 
på alle områder som tidligere år. Dette mye pga. overtredelsessaken vi har hatt gående, og 
at det ikke ble avholdt Jegerprøvekurs i 2018. 
 
Styrearbeid 
Styret har opplevd at mange engasjerer seg, og flere og flere søker posisjoner i styret og 
utvalg. Ikke noe er mer hyggelig en det. For å drive SHJFF så trenger vi bidrag fra 
menneskene i alle utvalg og styre, samt enkeltmedlemmer. Det med «Dugnad» er noe annet 
i dag enn det var for 20 år siden. Det skjer ikke så ofte lenger. Her må vi komme opp med 
andre initiativ. Dette er særs viktig for at vi fortsatt skal kunne gi et godt tilbud til oss alle. 
Styret kommer til å sette som krav om at alle utvalg for året fremover avholder minst 2 
møter hvor alle i utvalgene må være med. Ved uteblivelse av utvalgsmøter, vil en fra styret 
få ansvar for å avholde dette og skrive referat. Vi ser at noen utvalg gjør dette, men hos 
andre kan dette glippe. For å få en bedre tilbakemelding til alle medlemmer blir dette viktig 
å få til. Dette blir innført fra og med 2019. 
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Fremover 
2019 ser lys ut for SHJFF! Vi har midler i form av terreng, penger og engasjerte medlemmer. 
Vi har i 2019 avholdt jegerprøvekurset, noe som vi vet gir en god inntekt for foreningen som 
er meget viktig. Det er fortsatt slik at ingen i SHJFF tar seg betalt for å holde kurs, ei heller for 
skriving av kilometer. Vi ønsker fortsatt å fremme instruktøropplæring og støtte til dette.  
Foreningen dekker kostnadene til kurs og opphold for de som vil så lenge disse selv leverer 
planer for sin aktivitet igjennom årene de skriver kontrakt med SHJFF. Det viser seg at de 
som er instruktører skaper aktivitet, og det er nettopp aktivitet som skaper merverdi for oss 
medlemmer. Alle som blir NJFF instruktører skriver en aktivitetsavtale med SHJFF, og setter 
en plan for gjennomføring for hvert år.  
  
Styret SHJFF 
v/Pål Søbye 
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Vedlegg 3 

 
STYRETS FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2019 

 
Prioriterte handlinger og aktiviteter 2019 
Styrets handlingsplan beskriver hvilke aktiviteter som skal prioriteres i 2019. Hovedmålet er 
å gi medlemmene et godt tilbud innen utøvelse av jakt, fiske og friluftsliv.  
Aktiviteter rettet mot å finne nye grunneiere for rådyrjakt blir pri. 1 i 2019. Vi er allerede i 
noen samtaler, og det vil fortsette. Vi kommer tilbake til dette når det er noe vi kan 
presentere. 
Vi mister Østnestangen (Tandberg Eiendom) etter flere samtaler. Det har også vært private 
interesser på banen for disponering av jakten der, men styret i eiendomsselskapet har 
besluttet å ikke leie ut til jakt.  
  
Styret ønsker videre å øke andelen aktive kvinner i foreningen gjennom å tilrettelegge 
aktiviteter for målgruppen. Det skal igjen arrangeres skytedag med instruktører 
leirduebanen og riflebanen. Jenteandelen i SHJFF vokser, og det er lagt ned betydelig innsats 
på å få flere engasjerte jenter med. 
 
Styret har i flere år jobbet tett sammen med Nordre Hurum JFF. Foreningene samarbeider i 
dag om drift av Fuglemyr skytebane og Røskestad haglebane, og gjennomføring av 
opplæringsjakt. 
Samarbeidet har fungert særdeles godt, og gitt medlemmene i begge foreningene betydelig 
merverdi. 
Flere prioriterte handlinger og aktiviteter i 2019:  

• Oppfølging / fornyelse av avtaler om jakt med grunneiere og kommunen 
• Kultivering av fiskevann 
• Fortsette i møter med Asker JFF, R&Å JFF og Nordre Hurum JFF når vi alle blir i 

samme kommune. (Pål og Simon informerer hva som det er snakket om så langt i 
samtalene med disse) 

• Fiskearrangementer og Fluefiskekurs er meldt inn til styret. 
• Vedlikehold og utleie av Rødvannshyttene 
• Opplæringsjakt på rådyr og rovdyr 2019 
• Tilrettelegging jegerprøvekurs 2020 
• Utdanning av instruktører 

 
Oppdatering av rådyrreglement  

-      Se vedlegg 5 for vedtatt reglement 
 

Justering av jaktkortpriser 2019 
- Gjengitt i årsmøtets protokoll punkt 7 c) 
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Inntekter Utgifter
Rådyrløyver og småviltkort 50 000

Offentlige tilskudd 15 000

Hytteutleie 55 000

Leieinntekter Fuglemyr 10 000

Adgangskort Fuglemyr 30 000

Grasrotandelen 15 000

Fiskekortsalg 25 000

Årskontingenter 30 000

Overskudd Jegerprøvekurs 15 000

Annen inntekt 35 000

Foreningens drift 90 000

Leie til grunneiere jakt 45 000

Leie lokaler (Fuglemyr) 20 000

Øvrig leie/festeavgift 15 000

Off. gebyrer og konsesjoner 15 000

Kurs, møter 10 000

Nettsider/webhotel m.m. 10 000

Forsikringspremie 12 000

Regnskapstjenester 20 000

Andre kostnader 25 000

SUM 280 000 262 000

BALANSE 18 000

BUDSJETT SHJFF 2019
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Vedlegg 4 
 

 
  

 

Søndre Hurum JFF 

Valgliste - årsmøte 30. april 2019 

  

Styret 
 

Verv Valgt til Navn Status 

Leder 2020 Pål Søbye IPV 

Nestleder 2021 Anders Olaussen GJV 

Sekretær 2020 Simon Cederholm IPV 

Kasserer 2020 Line Johansen NY 

Styremedlem 2020 Hasse Amundsen IPV 

Ungdomsrepr. 2020 Robin Olsen IPV 

Kvinnekontakt 2021 Ann Kristin Søbye GJV 

 

 
Jaktutvalget 

 

Verv Valgt til Navn Status 

Leder 2021 Tom Granli NY 

Medlem 2020 Tobias Fagerås IPV 

Medlem 2021 Magnus Loddengaard Folkestad IPV 

Medlem 2020 Lars Kristian Myhre IPV 

 
 

Hytteutvalget 
 

Verv Valgt til Navn Status 

Leder 2020 Kåre Bakken IPV 

Medlem 2020 Ronny Olsen IPV 

Medlem 2020 Runar Bråthen IPV 

Medlem 2020 Tommy Johansen IPV 

 
 

Fiskeutvalget 
 

Verv Valgt til Navn Status 

Leder 2020 Robin Olsen IPV 

Medlem 2020 Sigurd Holdhus IPV 

Medlem 2021 Stephan Karlsen GJV 

Medlem 2020 Jon Trygve Ekern IPV 

Medlem 2020 Kenneth Larsen IPV 
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Revisorer 

 

Verv Valgt Til Navn Status 

Revisor 2020 Wenche Bjerkelund IPV 

Revisor 2021 Margrethe Ross Folkestad NY 

 
 

Valgkomité 
 

Verv Valgt til Navn Status 

Leder 2021 Bjørn-Tore Hansen GJV 

Medlem 2020 Sten Floberg IPV 

                                       
 

Skytebaneutvalget Fuglemyr 
 

Verv Valgt til Navn Status 

Leder 2020 Lars Kristian Myhre IPV 

Medlem 2021 Ann Kristin Søbye IPV 

Medlem 2020 Tobias Fagerås IPV 

Medlem 2021 Janne Frellumstad Gustavsen IPV 

Medlem 2020 Line Johansen IPV 

 
 
 
Tofte 30.04.2019  

 
 
________________________  ________________________ 
Bjørn-Tore Hansen     Kåre Bakken 
 
 
 
 
 
Forklaring: 
GJV = Gjenvalg 
IPV = Ikke på valg 
NY = Ny 
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Vedlegg 5 

 

Rådyrreglement SHJFF 
 

1. Rådyrløyve kan kun selges til personer med fast bostedsadresse i Hurum 

kommune, 18 år eller eldre, som kan forevise gyldig medlemskort (ikke 

sidemedlemskap), betalt jegeravgift samt kjøpt småviltkort (ordinærjakt) ved 

avhenting av løyvet. Løyvet skal være betalt før avhenting. Det skal også 

fremvises skriftlig dokumentasjon på godkjent ettersøkshund eller ettersøksavtale 

før utlevering av løyvet. For bukkejakt skal det i tillegg fremvises bestått 

storviltprøve eller bjørneprøven inneværende år. Et hvert rådyrløyve er personlig 

og kan ikke overdras til andre. 

2. Prisen på løyvene fastsettes av styret hvert år.  

3. Enhver som tildeles rådyrløyve skal gjøre seg kjent med foreningens gjeldende 

bestemmelser for rådyrjakt, herunder gjeldende særskilte regler for hvert enkelt 

jaktterreng. Dette er tilgjengelig på foreningens nettsider. 

4. Søknadsfrist er 15.juni for både bukkejakt og ordinærjakt. Det skal søkes i 

elektronisk skjema som ligger på SHJFF sine nettsider. Det er kun de jaktområder 

det er søkt på som skal hensyntas i fordelingen av rådyrløyver. 

5. Dersom det er flere løyver enn søkere, kan et medlem få tildelt mer enn ett løyve.  

6. De som tildeles løyve skal av jaktutvalget få skriftlig beskjed med tidsfrist for 

avhenting.  

7. Fordeling av rådyrløyver skal foregå på åpent møte for medlemmene i foreningen. 

Fordelingen skal foretas i form av trekning. Det trekkes i 2 omganger med 

følgende tildelingsprioritet: 

1. Søkere med postnummer f.o.m. 3480 t.o.m. 3484. 

2. Søkere med øvrige postnummer innenfor Hurum kommune. 

Dette etter gjeldende kommunestruktur pr. årsmøtet 2019. 
Bukkeløyver og ordinærløyver blir trukket i samme runde. 

8. Etter fordelingen skal tildeling skriftlig bekjentgjøres på foreningens nettsider. 

Bekjentgjøringen skal inneholde oversikt over hvem som er tildelt løyve, samt i 

hvilket jaktområde løyvene gjelder.  

9. Ved tildeling av løyver skal det tas hensyn til hvilket område søkeren hadde 

bukkejakt eller ordinærjakt i foregående sesong. Det kan ikke tildeles rådyrjakt i 

samme jaktområde som søkeren fikk tildelt året før. Dette for å sikre at gode og 

dårlige områder fordeles rettferdig fra år til år.  

10. På løyvet skal det fremgå hvem løyvet gjelder for, hva løyvet gjelder for, og hvor 

det gjelder.  

11. Ikke innløste løyver, samt bukkeløyver som ikke blir benyttet vil bli lagt ut for salg 

etter 1.oktober. Jaktutvalget foretar tildelingen fortløpende med fortrinn for søkere 

som ikke ble tildelt løyve i hovedtrekningen. Ved overskytende løyver som ikke er 

tildelt, står styret fritt til å legge ut disse for salg, også til jegere som ikke er 

medlemmer av foreningen eller ikke oppfyller opprinnelig tildelingskrav i forhold til 

bosted. 
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12. Har man ikke selv anledning eller mulighet til å utøve rådyrjakt etter tildelt/innløst 

løyve, skal dette meddeles jaktutvalget umiddelbart. 

13. Når et rådyr er felt skal fellingen umiddelbart rapporteres på fallstedet via SHJFF 

sine nettsider, som også er tilgjengelig i mobilversjon. Ved manglende 

mobildekning skal fellingen rapporteres så snart det er mulig. Anvisning på 

jaktkort/løyvet skal også følges. Ved ingen felling av rådyr etter endt jaktperiode 

skal dette innrapporteres på samme måte, og da senest 31.12.  Manglende eller 

for sen jaktrapportering kan medføre eksklusjon fra trekningen av rådyrløyver 

neste sesong. 

14. Det er anledning til å benytte hund etter gjeldende bestemmelser i lovgivningen, 

med mindre annet er bestemt i særskilte regler for det aktuelle jaktterrenget. 

15. Innehaver av løyve skal nøye sette seg inn i grensene for jaktområdet. 

16. Det er anledning til å ta med seg medlemmer av SHJFF som gjestejegere i 

ordinærjakta, under forutsetning av at det har løst småviltkort/tilleggskort rådyr, 

samt oppfyller øvrige bestemmelser og krav for deltakelse i jakten. Det er også 

mulig for ikke-medlemmer å delta som gjestejegere. Det må da kjøpes tilleggskort 

rådyr. Det skal da påføres på jaktkortet hvem man er gjestejegere hos.  

Innløsning av småviltkort eller tilleggskort rådyr gir ikke rett til felling av ekstra dyr, 
men kun til deltakelse i jakten. Småviltkort og tilleggskort rådyr er personlige og 
kan ikke overdras til andre. Deltakelse som gjestejeger gjelder kun i samjakt med 
den som innehar rådyrløyvet.  
Suspenderte medlemmer har ikke anledning til å delta som gjestejegere.  
Det er ikke tillatt å ha med gjestejegere under bukkejakten.  
Innehaver av rådyrløyvet er jaktleder når det deltar gjestejegere. Jaktleder er da 
ansvarlig for at jakten foregår etter gjeldende lover og regler, og at alle som jakter 
på rådyrløyvet har jaktkort samt oppfyller dokumentkravene for utøvelse av 
jakten.  
Alle jegere som utøver jakt i de terreng SHJFF disponerer plikter å rapportere til 
styret om overtredelser i jakten. 
 

 
Foreningens vedtekter kommer til anvendelse ved brudd på dette reglement. 
 
 
Dette reglement er vedtatt på ordinært årsmøte 30. april 2019 og trer i kraft med  

øyeblikkelig virkning. Reglementet erstatter reglement fastsatt 17. april 2015. 
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VEDTEKTER 

for 

Søndre Hurum Jeger- og Fiskerforening 

SHJFF 

 

Stiftet 1947 
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§ 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 allmenne bevissthet en aktelse for landets vilt- og 
fiskelovgivning samt SHJFF’s regelverk. 

§ 2 

1. Foreningen er tilknyttet Norges Jeger og Fiskerforbund (NJFF).  
Enhver borger kan bli medlem i foreningen. Foreningens medlemmer deles 
inn i NJFF’s gjeldende medlemskategorier. 
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. 

2. Medlemskontingenten gjelder for kalenderåret. Foreningen følger NJFF's 
ordning med sentral innkreving av medlemskontingenten. Kontingentandelen 
til foreningen blir fastsatt av årsmøtet, og skal meddeles NJFF. 

3. Personlig 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. Personlig jaktkort på 
småvilt kan utstedes til alle medlemmer. 

4. Dersom pågangen på jakt blir for stor kan styret utarbeide regler for 
reguleringer. 

5. 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, SHJFF’s regelverk, 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 medlem som blir suspendert har rett til å anke sin sak til 
styret innen en måned etter at styrets beslutning er meddelt, og få saken 
behandlet av årsmøtet som treffer sin beslutning med 2/3 flertall. 
Medlemmer som har måttet fratre sitt verv / medlemskap grunnet 
overtredelse som har medført suspensjon kan ikke i ettertid stemmes inn eller 
tildeles verv i foreningen. 

3. Medlemmene plikter å følge landets vilt- og fiskelovgivning samt SHJFF’s 
regelverk. 

§ 4 

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

2. Styrets sammensetning skal bestå av leder, nestleder, sekretær, 
kvinnekontakt, barn- og ungdomskontakt, et styremedlem, og kasserer (så 
fremt ikke tjenesten er satt ut eksternt). 

§ 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 årsmøtet beretning om foreningens virksomhet siden forrige 
årsmøte, samt forelegge revidert regnskap for kalenderåret. 

3. Fremme forslag om justering av foreningens andel av medlemskontingenten. 
Justering skal godkjennes av årsmøtet.  

4. Regulere jakt-/fiskekortpriser samt priser på øvrige tilbud til medlemmene 
ved behov. 

5. Lage regelverk for utøvelse av jakt/fangst, samt andre aktiviteter.  
6. Utnevne æresmedlemmer etter følgende poengskala: 
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Leder av styret  7 poeng/år 
Nestleder   5 poeng/år 
Sekretær   5 poeng/år 
Kasserer   5 poeng/år 
Kvinnekontakt  3 poeng/år 
Ungdomsrepresentant 3 poeng/år 
Styremedlem   2 poeng/år 
Varamann   2 poeng/år 
Utvalgsleder   5 poeng/år 
Utvalgsmedlem  2 poeng/år 
Valgkomitè   3 poeng/år 
Instruktører   3 poeng/år 
Revisorer   1 poeng/år 
 

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!  
 
Utnevnt æresmedlemskap berettiger æresmedlemmet livslangt jaktkort på 
småvilt i foreningens jaktterreng, så fremt foreningen disponerer småviltjakt. 
Suspendert æresmedlem mister sine opptjente poeng og rettigheter som 
æresmedlem.  

 

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

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

§ 7 

1. Årsmøtet skal avholdes hvert år innen 1. april.  
Dersom ikke noe annet er bestemt i disse vedtekter, avgjøres alle saker med 
alminnelig flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget som forkastet, unntatt 
ved personvalg hvor det foretas loddtrekning. Valgene skal foregå skriftlig 
dersom det foreligger flere forslag og/eller noen krever skriftlig avstemming. 
Ingen tilstedeværende har mer enn 1 stemme. Representanter fra NJFF’s 
sentralledd og/eller fylkesorganisasjon har rett til å være tilstede på årsmøtet 
med talerett. 

2. På ordinært årsmøte fremlegges revidert regnskap, styrets årsberetning 
refereres, innkomne saker behandles og de forskjellige valg gjennomføres. 

Årsmøtet sammenkalles av leder med minst 4 ukers varsel og god 
bekjentgjørelse.  Møtet skal ikke ta avgjørelser i andre saker enn de som er 
oppført i innkallingen. 

3. Saker som ønskes behandlet skal være styret i hende senest 2 uker før 
foreningens årsmøte. 

4. Det skal føres protokoll fra foreningens årsmøte og ekstraordinært årsmøte. 
5. Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte når styret finner det nødvendig, 

eller hvis det skriftlig forlanges av 1/3 av medlemmene i en bestemt sak. 
Bekjentgjørelse som under punkt 2 i denne paragraf. Møtet skal ikke ta 
avgjørelser i andre saker enn de som er oppført i innkallingen. Representanter 
fra NJFF’s sentralledd og/eller fylkesorganisasjon har rett til å være tilstede på 
det ekstraordinære årsmøtet med talerett. 
 

§ 8 

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

§ 9 

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

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

3. Utvalgene skal arbeide etter instruks godkjent av årsmøtet.   

§ 10 

1. Årsmøtet velger 2 revisorer samt valgkomité med leder og 1 medlem. 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 vedtekter kan foretas av det ordinære og det 
ekstraordinære årsmøtet og da med 2/3 flertall.   
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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. 

4. Utmelding av foreningen fra NJFF krever 2/3 flertall i to påfølgende ordinære 
årsmøter. Utmelding skal gjøres gjeldende fra førstkommende årsskifte etter 
endelig utmeldingsvedtak. Lovlig fattet utmeldingsvedtak meddeles NJFF. 

 
DISSE VEDTEKTER BLE VEDTATT PÅ ORDINÆRT ÅRSMØTE  
30. APRIL 2019 OG ERSTATTER VEDTEKTER FASTSATT 18. APRIL 2018. 
VEDTEKTENE TRER I KRAFT MED ØYEBLIKKELIG VIRKNING. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


