Vedtekter for Trysil Fellesforening for jakt og fiske stiftet 05.01.1947
Revidert og godkjent xx.xx.2019

§ 1. Navn.
Foreningens navn er Trysil Fellesforening for jakt og fiske (TFJF). Foreningen er et fellesorgan for
følgende lokale jakt- og fiskeforeninger innen Trysil kommune:
-

Engeren JFF.
Jordet JFF.
Ljøradalen JFF.
Nesvoldberget JFF.
Trysil JFF.
Trysil SFK.
Vestre Trysil JFF.
Østby JFF.
Åsene-Lutnes JFF.

TFJF er til enhver tid de tilsluttede lokalforeningenes overordnede instans på lokalt nivå.
Lokalforeningene er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) med alle sine medlemmer.
§ 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 skal TFJF:
-

-

Tilrettelegge for et saklig samarbeid mellom lokalforeningene til beste for et rasjonelt vilt- og
fiskestell og organisasjonsarbeid.
Ivareta jakt- og fiskeinteressene gjennom ivaretakelse av naturens produksjonsgrunnlag og
ved at allmennheten skal ha adgang til å utøve jakt og fiske, og slik bidra til at Trysil skal være
en attraktiv kommune å bo i.
Være en aktiv interesseorganisasjon som ivaretar medlemmenes interesser innen jakt, fiske,
naturforvaltning og friluftsliv.
Sikre en bærekraftig høsting av våre vilt- og fiskeressurser basert på tilgjengelig kunnskap.
Sikre at viltet og fisken høstes til glede for flest mulig motiverte utøvere.
Arbeide for økt allmenn forståelse for jakt og fiske.
Være kunnskapsformidler om jakt og fiske til lokalsamfunnet.
Arbeide for korrekt bruk av våpen og sportsfiskeredskap.
Drive et aktivt rekrutterings- og utdanningsarbeid, herunder ungdomsarbeid.
Samarbeide med offentlige myndigheter og andre interesseorganisasjoner.
Arbeide for å etablere medlemsfordeler for de tilsluttede lokalforeningenes medlemmer.

Arbeidet i foreningen skal bygge på NJFFs gjeldende handlingsprogram og det årlige
arbeidsprogrammet.
Utskrifter av TFJFs møteprotokoller skal oppbevares i egne arkivmapper. Tilsvarende skal gjenparter
av lokalforeningenes møteprotokoller også arkiveres hos TFJF.

§ 3. Medlemskap.
Enhver person som er interessert i jakt, sportsfiske, friluftsliv og naturforvaltning kan bli medlem av
lokalforening tilsluttet TFJF. Medlemmer oppfordres til å ta på seg tillitsverv, men dette er basert på
frivillighet. Tillitsvalgte skal jobbe i samsvar med foreningens formål. Det forutsettes gyldig
medlemskap for styrende verv.
Foreningens medlemmer deles inn i de til enhver tid gjeldende medlemskategorier i 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.
Medlemmer som gjør seg skyldig i brudd på jakt- og fiskelovgivningen eller på annen måte skader
TFJF kan suspenderes av styret for en tidsbegrenset periode. Styret kan også nekte å ta opp personer
som tidligere har forbrutt seg mot forannevnte. I saker der et medlem har skadet sin egen
lokalforening kan TFJFs styre fatte vedtak om suspendering hvis lokalforeningen ber om dette.
§ 4. Kontingent.
Medlemskontingenten gjelder for kalenderåret. Foreningen følger NJFFs ordning med sentral
innkreving av medlemskontingenten. Kontingentandelen vedtas av TFJFs årsmøte og skal meddeles
NJFF skriftlig senest 31. mars.
§ 5. Foreningens ledende organer.
Foreningens ledende organer er:
-

Ordinært årsmøte.
Ekstraordinært årsmøte.
Styret.

§ 6. Ordinært årsmøte.
Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år senest 15. mars. Årsmøtet innkalles med to ukers skriftlig
varsel. Lokalforeningene skal avholde sine årsmøter senest 20. februar. Saker som ønskes behandlet i
årsmøtet, samt lokalforeningenes årsberetning, regnskap og årsplan, skal være styret i hende senest
25. februar. Hver lokalforening velger to representanter med stemmerett til årsmøtet. Foreninger
med flere enn 200 medlemmer har en representant i tillegg for hver påbegynt 200 medlemmer over
200. TFJFs styre har stemmerett i årsmøtet, men ikke i behandling av årsberetning og regnskap. Saker
avgjøres med alminnelig flertall hvis ikke annet framgår av vedtektene. Ved stemmelikhet anses et
forslag som forkastet. Det skal føres protokoll fra årsmøtet.
I årsmøtet skal følgende behandles:
1.
2.
3.
4.
5.

Konstituering
Godkjenning av innkalling og sakliste.
Godkjenning av forretningsorden.
Valg av ordstyrer.
Valg av sekretær.
Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen.
Årsberetning for siste kalenderår.
Revidert regnskap for siste kalenderår.
Styrets forslag til årsplan og budsjett.
Foreningenes andel av medlemskontingenten.

6.
7.
8.
9.
-

Eventuelle forslag til æresmedlemskap.
Innkomne saker med styrets innstilling til vedtak.
Eventuelle forslag til vedtektsendringer i samsvar med § 10.
Valg av:
Styre i henhold til vedtektenes § 8.
Valgkomité på tre medlemmer i henhold til vedtektenes § 9.
Valg av utsendinger til NJFF-Hedmarks årsmøte.

§ 7. Ekstraordinært årsmøte.
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret eller et tidligere årsmøte har besluttet det eller når
det blir krevd skriftlig av minst tre lokalforeninger. Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst sju
dagers skriftlig varsel. Møtet skal kun behandle saker som er foranledning til innkallingen. Det skal
føres protokoll fra ekstraordinært årsmøte.
§ 8. Styret.
TFJF ledes mellom årsmøtene av et styre på fem medlemmer som sammen med to varamedlemmer i
prioritert rekkefølge velges for to år av gangen. Leder, ett styremedlem og første varamedlem er på
valg samtidig, mens nestleder, to styremedlemmer og andre varamedlem er på valg de øvrige årene.
Styret vedtar selv sin møteplan. Styret er vedtaksdyktig ved minst fire frammøtte medlemmer.
Varamedlemmer møter fast i styremøtene med talerett og trer inn med forslags- og stemmerett ved
forfall blant de faste styremedlemmene. Vedtak blir gjort ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er
et forslag forkastet. Det skal føres protokoll fra styremøtene.
Styrets ansvar:
-

-

-

-

Styret har ansvaret for den administrative ledelse av TFJF, herunder oppfølging av
foreningens formålsparagraf, håndhevelse av vedtektene, oppfølging av vedtak fattet av
årsmøtet og forvaltning av foreningens verdier.
Behandle og fatte vedtak i saker av interesse for TFJF, eventuelt etter høringer hos de
tilsluttede lokalforeningene. Saker av prinsipiell betydning bør hvis mulig legges frem for
årsmøtet.
Beramme ordinære og eventuelle ekstraordinære årsmøter og legge frem forberedte saker
med forslag til vedtak i samsvar med vedtektenes § 6.
Styret har ansvar for en god løpende dialog og oppfølging av de tilsluttede lokalforeningene.
Styret skal påse at de tilsluttede lokalforeningene har hensiktsmessige vedtekter og for øvrig
følger sine forpliktelser overfor NJFF-Hedmark og NJFF og at de er tilsluttet NJFFs
kommunikasjonsportal.
Styret har ansvar for oppfølging av avtaler vedrørende disponering av jakt- og
fiskerettigheter.
Styret inngår avtaler om regnskaps- og revisjonstjenester.
Styret kan ansette daglig leder og eventuell annen lønnet hjelp for å ivareta TFJFs
virksomhet.
Styret delegerer ansvar og utarbeider instruks til daglig leder. Daglig leder gis personalansvar
for eventuelle øvrige ansatte.

Når styre eller årsmøte finner det formålstjenlig kan det opprettes egne utvalg til å ta seg av konkrete
saker. Styret velger representanter og fastsetter mandat for utvalget.

§ 9. Valgkomité.
TFJFs valgkomité består av tre medlemmer. Hver av medlemmene har en funksjonstid på tre år. Kun
et av medlemmene er på valg hvert år (opprykk). Lengst sittende medlem fungerer som
valgkomitéens leder.
§ 10. Vedtektsendringer.
Forslag til forandring av vedtektene må være framsatt til styret senest en måned før årsmøtet.
Vedtektsendringer krever 2/3 av de møtende stemmer.
§ 11. TFJFs oppløsning.
I tilfelle årsmøtet framlegger nærmere motivert forslag om TFJFs oppløsning skal saken behandles
som bestemt for vedtektsendringer. Forslag om oppløsning krever 2/3 flertall i to påfølgende
ordinære årsmøter for å bli godkjent. I tilfelle av oppløsning skal TFJFs midler gå til fremme av jaktog fiskeforvaltning innen Trysil kommune.

