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VEDTEKTER for VESTRE JAKOBSELV JEGER- OG FISKEFORENING 
                 
ORG.NUMMER 875 764 632 
Stiftet den 21.mars 1950 
Siste tilgjengelige endring 09.03.2020 
 
§ 1 FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 
Foreningens navn er:  
Vestre Jakobselv Jeger- og Fiskeforening. 
 
Foreningens formål er: 
Ivareta allmennhetens interesser i spørsmål vedrørende jakt, sportsfiske og friluftsliv. 
 
• Å knytte jegere, fiskere og andre interesserte sammen i felles arbeid for å øke vilt- og 
fiskebestanden ved positive tiltak innen viltstell, fiskestell og naturvern for øvrig. 
 
• Å innarbeide i den allmenne bevissthet økt forståelse for menneskets ansvar for den 
levende natur, herunder å arbeide for fremme av ansvarsbevisst jakt, fiske og ferdsel i 
skog og mark, og respekt for landets jakt, fiske og friluftslovgivning. 
 
• I særlig grad å legge forholdene til rette for positiv aktivitet for ungdom, slik at 
friluftsliv kan være et reelt alternativ. 
 
§ 2 FORENINGENS ORGANISASJON 
Enhver borger som er interessert i foreningens formål, og som godkjennes av styret, kan 
bli medlem. Utmeldelse av foreningen skal skje skriftlig til styret innen årets utgang. 
Foreningens æresmedlemmer tilstås fritt medlemskap som hovedmedlem og med gratis 
fiskekort i de elvene foreningen forpakter. 
 
§ 3 MEDLEMMENES PLIKTER 
Medlemmer som gjør seg skyldig i overtredelse av jakt- og fiskelovgivningen, eller på 
annen måte ved sin opptreden skader foreningen og dens formål, kan suspenderes av 
styret for kortere eller lengre tid. 
 
Vedkommende medlem har rett til å forelegge sin sak for årsmøtet som treffer 
beslutning med 2/3 flertall. 
 
Øvrige plikter er hjemlet til de enhver gjeldende retningslinjer for forpaktning av 
anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen. 
 
§ 4 FORENINGENS LEDENDE ORGAN 
Foreningens ledende organer er:  
Ordinært årsmøte 
Ekstraordinært årsmøte  
Styret  
 
§ 5 STYRET 



 2 

Foreningen ledes av et styre på 7 medlemmer. Medlemmene velges av ordinært årsmøte 
for 2 år ad gangen ved den valgform som ansees for hensiktsmessig. Skriftlig valg kan 
forlanges. 
 
Styrets medlemmer er: 
• Leder 
• Nestleder 
• Kasserer 
• Sekretær 
• 3 styremedlemmer 
 
§ 6 STYREMØTER 
Styremøter avholdes når lederen bestemmer, eller når det forlanges av minst 4 
styremedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer møter. Beslutning 
fattes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbelstemme. Styremøter 
skal protokolleres.  
 
§ 7 STYRETS PLIKTER 
Styret skal: 
1. Ivareta foreningens anliggende, forvalte dens midler og håndheve vedtektene 
2. Kontrollerer lister over foreningens medlemmer 
3. Forelegge årsmøtet beretning om foreningens virksomhet siden siste 
årsmøte, revidert regnskap for kalenderåret, samt budsjettforslag og 
arbeidsprogram for kommende år. 
4. Foreta utnevning av eventuelle æresmedlemmer i forbindelse med årsmøtet, 
foreta fordelinger av andre påskjønnelser. 
5. Anmelde/innrapportert ulovlig jakt og fiske. 
6. Styret skal føre protokoll som bl.a. skal inneholde de vedtak styret fatter. 
 Protokoll skal ha fortløpende saksnummer, og skal underskrives av de som er 
 til stede. 
7. Velge andre utvalg som viser seg nødvendig.  
8. Fordele oppgaver særskilt mellom styrets medlemmer innenfor jakt, fiske og 
 barne/ungdoms- og kvinnekontakt 
9. Styret skal forholde seg lojalt til forpaktningskontrakt for FeFos fiskerett i 
 Vestre Jakobselv og Retningslinjer om forpaktning av anadrome vassdrag på 
 Finnmarkseiendommen. 
10. Styret kan ansette dagligleder, og eller opprette andre stillinger for å sikre 
nødvendig oppfølging av forpakningen av vassdraget. 
 
§ 8 ORDINÆRT ÅRSMØTE 
Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen 15. april. 
Det innkalles av styret med minst 3 ukers varsel, og medlemmer gjøres her 
oppmerksom på at saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være innsendt til styret 
inne 2 uker før møtet. Saker som ikke er oppført på dagsorden kan ikke behandles på 
møtet med mindre styret foreslår saker fremmet og slikt forslag vedtas med 2/3 flertall 
av de avgitte stemmer. Forslag til vedtektsendringer kan kun behandles av ordinært 
årsmøte og krever minst 2/3 av de avgitte stemmer for å bli vedtatt. Det skal føres 
protokoll for årsmøtet som skal underskrives av to valgte 
 årsmøtedeltakere sammen med styreleder. 
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Det ordinære årsmøtet skal: 
1. Gjennomgå og treffe beslutning om styretsberetning og foreningens 
virksomhet i foregående kalenderår/periode. 
2. Gjennomgå og treffe beslutning om foreningens regnskap for foregående 
kalenderår. 
3. Behandle styrets budsjettforslag og eventuelle arbeidsprogram. 
4. Fastsette medlemskontingenten. 
5. Ha tilsyn med at tidligere fattede vedtak/beslutninger er utført i 
overenstemmelse med forutsetningene. 
6. Godkjenne styrets utnevnelse av eventuelle æresmedlemmer og andre 
påskjønnelser til medlemmer som er vedtatt av styret. 
7. Velge styrets leder og styremedlemmer. 
8. Velge 1 revisor. 
9. Velge valgkomitè på 2 medlemmer 
10. Behandle og avgjøre de innkomne saker som for øvrig måtte være nevnt i 
 innkallingen. 
 
§ 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 
Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner det nødvendig, eller hvis det 
forlanges skriftlig av 1/3 av medlemmene. Det innkalles med samme varsel og på 
samme måte som bestemt for ordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte protokolleres. 
 
§ 10 STYREHONORAR 
Årsmøtet vedtar godtgjørelser for styrets medlemmer etter forslag fra styret. 
Godtgjørelsen skal stå i rimelig forhold til arbeidet som medfølger styrevervet. 
 
§ 11 MISLIGHOLD OG STRAFF 
  
Medlemmer og styremedlemmer som på misligholder sine plikter etter disse 
vedtekter, foreningens forskjellige regler og forskrifter, samt de beslutninger fattet av 
foreningens årsmøte eller av styret, kan sies opp av styret. Styret skal gi skriftlig 
advarsel før oppsigelse gis. 
Hvis noen gjør seg skyldig i underslag av midler eller løsøre som tilhører Vestre 
Jakobselv Jeger og Fiskeforening, eller fra de/dem foreningen handler på vegne av, 
eller på annen måte gjør seg skyldig i straffbare handlinger, må det på regnes å bli 
politianmeldt uten varsel. 
 
 
§ 12 HABILITET 
 Et styremedlem skal ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har 
 særlig betydning for egen del eller for noen nærstående. Et styremedlem som anses å ha 
fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Jf. Forvaltningslovens § 6, 
er å betrakte som inhabil. Vedtak om inhabilitet avgjøres av styret, og eller av årsmøtet.  
§ 13 ØKONOMI 
Styret har plikt til å påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for 
betryggende kontroll. Regnskapet skal følge kalenderåret og skal avsluttes senest 3 
mnd etter dets utgang. Styret skal ha ekstern regnskapsfører som skal forestå 
økonomisk utførelse for foreningen. Regnskapsfører kan møte styremøter/årsmøter 
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med talerett, men ikke stemmerett. Revisoren skal avgi egen beretning. 
 
Etter avtale dekker foreningen utgifter for representanter til kurs, samt reiseutgifter 
som styrets medlemmer og andre medlemmer har ved ivaretakelse av foreningens 
interesser. 
 
Kassererfunksjonen i foreningen skal være et bindeledd mellom forening og 
regnskapsbyrå.  
 
§ 14 KONTINGENT 
Kontingenten faktureres  innen april måned. Medlemmer som ikke har betalt kontingent 
for foregående år, betraktes som utmeldt av foreningen. 
Medlemskap kan imidlertid gjenopptas så snart skyldig kontingent er betalt, eller ny 
innmelding foretatt. 
 
§ 15 FORENINGENS OPPLØSNING 
Ved oppløsning av foreningen skal dette skje etter forslag fra styret. Forslaget skal 
behandles av to påfølgende ordinære årsmøter. Vedtaket om oppløsning krever 2/3 
flertall gjort i to påfølgende ordinære årsmøter. Ved oppløsning av foreningen skal 
eiendeler og/eller midler i foreningens eie tilfalle en organisasjon etter vedtak gjort i 
siste ordinære årsmøte. 
 
 
 
*** 
 


