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§ 1 Navn:
Foreningens navn er Trysil Fellesforening for jakt og fiske (TFJF). Foreningen er et
fellesorgan for de lokale jakt- og fiskeforeninger innen Trysil. TFJF er til enhver tid
lokalforeningenes høyeste instans.
§ 2 Formål:
TFJFs formål er å skape økt forståelse for menneskets ansvar for den levende natur og
herunder legge forholdene best mulig til rette for ansvarsbevisst jakt, fiske og friluftsliv
innenfor en miljømessig forsvarlig naturforvaltning.
For å nå denne målsettingen vil TFJF:
1. Tilrettelegge for et saklig samarbeid mellom lokalforeningene til beste for et rasjonelt
vilt- og fiskestell.
2. Arbeide for å få organisert jakt- og fiskeinteresserte i de lokale foreninger.
3. Arbeide for å verne naturens produksjonsgrunnlag for vilt og fisk.
4. Arbeide for økt produksjon av vilt og fisk.
5. Arbeide for forsvarlig høsting av produksjonsoverskuddet i våre vilt- og fiskestammer.
6. Arbeide for økt interesse og forståelse for friluftsliv med jakt og fiske som sentrale
aktiviteter.
7. Arbeide for å bedre allmennhetens adgang til jakt og fiske til rimelige priser.
8. Arbeide for økt ferdighet i bruk av våpen og sportsfiskeredskap.
9. Arbeide for bedre jakthunder, samt større forståelse for bruk av hund under jakt.
10. Drive aktivt informasjons- og opplysningsarbeid innen jakt, fiske og friluftsliv.
11. Drive aktivt ungdoms- og utdanningsarbeid.
12. Arbeide for at det enkelte medlem høster direkte og indirekte fordeler av sitt medlemskap.
13. Samarbeide med offentlige myndigheter og med andre interesseorganisasjoner.
§ 3 Medlemskap:
Enhver person som er interessert i jakt, sportsfiske, friluftsliv og naturforvaltning kan bli
medlem av lokalforening tilsluttet TFJF.
Foreningens medlemmer deles inn i de til en hver tid gjeldende medlemskategorier i Norges
Jeger- og Fiskerforbund (NJFF).
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 innen
1. september året før medlemskapet skal opphøre.
Medlemskap i TFJF gir ingen rettigheter til jakt og fiske på TFJFs områder. Retningslinjer for
tildeling av jakt og fiske vedtas av TFJFs styre.

§ 4 Årsmøtet:
Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av februar. Årsmøtet innkalles med 2 ukers skriftlig
varsel. Lokalforeningene skal avholde sine årsmøter innen 1. februar. Saker som ønskes
behandlet i årsmøtet skal være arbeidsutvalget i hende innen 1. februar. Årsmelding og
regnskap fra lokalforeningene skal være arbeidsutvalget i hende senest 20. januar. For sent
innkomne regnskap straffes med kr. 200,- pr. døgn. Enhver lokalforening velger 3
representanter som har stemmerett i årsmøtet. Arbeidsutvalgets representanter har stemmerett
i årsmøtet. Ett hvert medlem kan møte i årsmøtet og avgi sin uttalelse. I årsmøtet skal
følgende behandles:
1. Valg av ordstyrer og sekretær for møtet.
2. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
3. Årsberetning for siste kalenderår.
4. Revidert regnskap for siste kalenderår.
5. Styrets budsjett og forslag til årsplan.
6. Foreningens andel av medlemskontingenten.
7. Eventuelle forslag til æresmedlemskap.
8. Andre saker som er ført opp på dagsorden.
9. Innkomne saker med styrets innstilling til vedtak.
10. Valg.
§ 5 Ledelse:
TFJF ledes mellom årsmøtene av et arbeidsutvalg og styre.
Arbeidsutvalget velges for 2 år av gangen, bestående av leder, nestleder og styremedlem med
3 vararepresentanter. Lederen og de 2 øvrige medlemmer i arbeidsutvalget står på valg annet
hvert år, første gang ved loddtrekning.
Retningslinjer for arbeidsutvalget:
Arbeidsutvalget skal drive den daglige ledelse av TFJF.
Arbeidsutvalget skal årlig utstede et rimelig antall jakt- og fiskekort på en mest mulig
rettferdig måte.
Arbeidsutvalget skal avgi innstilling til vedtak for saker som skal behandles i styret.
Arbeidsutvalget kan delegere ansvar til TFJFs ansatte.
Styret består av arbeidsutvalget, samt ett medlem fra hver lokalforening.
Retningslinjer for styret:
Styremøter skal avholdes minst 4 ganger hvert år.
Styret skal godkjenne arbeidsutvalgets arbeid.
Styret skal årlig fastsette regler for jakt og fiske, kortpriser og fellingstilskudd.
Styret skal godkjenne nye kontrakter vedrørende disponering av jakt- og fiskerettigheter.
Styret kan ansette lønnet hjelp for å ivareta TFJFs virksomhet.
Styret skal avgi innstilling til vedtak for saker som skal behandles i årsmøtet.
Medlem av arbeidsutvalget kan nekte gjenvalg for så lang tid som vedkommende har stått i
arbeidsutvalget.
Når arbeidsutvalg, styre eller årsmøte finner det formålstjenlig kan det opprettes egne utvalg
til å ta seg av konkrete saker. Arbeidsutvalget velger representanter og fastsetter mandat for
utvalget.

§ 6 Avstemningsregler:
For å være vedtaksdyktige trenger styret og årsmøtet ½ fremmøte av de innkalte
representanter. Alle valg og vedtak skjer ved vanlig stemmeflertall. Ved stemmelikhet er et
forslag forkastet. Ved stemmelikhet ved valg avgjøres dette ved loddtrekning. Ved for lite
fremmøte innkalles til nytt møte, og da er de fremmøtte vedtaksdyktige. Alle valg og vedtak
må skje skriftlig hvis noen forlanger det.
§ 7 Ekskludering:
Alle som gjør seg skyldig i beviselig overtredelse av jakt- og fiskelovgivningen, eller
motarbeider foreningens interesser, kan nektes jakt- og/ eller fiskekort, eller ekskluderes, for
den tid styret måtte bestemme.
§ 8 Rovviltkontroll:
Jakt og fangst av rovdyr som er jaktbare, bør ved premiering eller andre positive tiltak, søkes
fremmet i størst mulig grad. Premiens størrelse fastsettes av styret.
§ 9 Rapporteringsplikt:
Medlemmer plikter å gi arbeidsutvalg eller styre opplysninger om alle ulovligheter
vedrørende jakt og fiske på områder som disponeres av TFJF.
§ 10 Gratis jakt- og fiskekort:
Medlemmer fylt 67 år tildeles jakt- og fiskekort til 50 % av ordinær medlemspris.
Æresmedlemmer tildeles gratis kort. Psykisk utviklingshemmede og personer avhengig av
rullestol tildeles gratis kort og er unntatt krav om medlemskap.
§ 11 Lovendringer:
Forslag til forandring av lovene må være fremsatt til arbeidsutvalget innen 1 måned før
årsmøtet. Lovendringer krever 2/3 av de møtende stemmer.
§ 12 Ekstraordinært årsmøte:
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når arbeidsutvalget eller minst 3 av lokalforeningene
krever det. Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 4 dagers skriftlig varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle saker som har vært foranledning til innkallingen.
§ 13 Kjøregodtgjørelse:
Representanter valgt inn i TFJFs utvalg får godtgjort sine reiser til møter, befaringer o.l. etter
de satser som styret fastsetter. Lokalforeningene bekoster selv sine reiser til TFJFs møter.
§ 14 TFJFs oppløsning:
I tilfelle årsmøtet fremlegger nærmere motivert forslag om TFJFs oppløsning skal saken
behandles som bestemt for vedtektsendringer. For vedtakelse kreves 2/3 flertall i to på
hverandre følgende årsmøter. I tilfelle av oppløsning tilfaller TFJFs midler til fremme av
TFJFs formål, slik som uttrykt i nåværende vedtekters § 2.

