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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. 

 


