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VEDTEKTER FOR  

SOLBERGELVEN JEGER OG FISKERFORENING 
 

 
 

 

§1 NAVN OG SETE 
Foreningens navn er Solbergelven Jeger- og Fiskerforening (SJFF), og den skal ha sitt sete i Solbergelva 
eller Solbergmoen. SJFF er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF). 

§2 FORMÅL 
Foreningens formål er: 
2.1  å organisere og kytte sammen jakt- og fiskeinteresserte i Solbergelva og Solbergmoen. 
2.2  å arbeide for at SJFF og NJFF får økt innflytelse i saker vedrørende jakt og fiske, samt å innarbeide i den 

allmenne bevissthet økt forståelse for menneskets ansvar for den levende naturen, herunder arbeide for 
fremme av ansvarsbevisst jakt, fiske og ferdsel i skog og mark. 

2.3 å innarbeide i folks bevissthet aktelse for landets jakt-, fiske- og frilufts-lovgivning. 
2.4  å legge forholdene til rette for at medlemmene kan jakte og fiske i de områdene som naturlig tilhører 

Solbergelva og Solbergmoen, samt med grunneiere, myndigheter og andre interessertes hjelp, arbeide for 
å øke vilt- og fiskebestanden. Foreningen skal drive jakt- og fiskeoppsyn. 

§3 MEDLEMSKAP 
3.1  Innmeldelse skjer ved skriftlig søknad til styret. Som medlem kan opptas enhver velansett person, som 

bor eller har bodd minst 5 år i Solbergelva/Solbergmoen. Styret kan med simpelt flertall nekte opptakelse 
som antas å skade foreningen eller dens formål eller hvis søkeren ikke har oppfylt sine forpliktelser i 
andre foreninger i NJFF. 

3.2  En person som vederlagsfritt stiller sine jakt og fiskerettigheter til foreningens disposisjon, har fritt 
medlemskap. Om vedkommende skal ha fri småviltjakt og/eller fiske i alle foreningens områder avgjøres 
av styret i hvert enkelt tilfelle. 

3.3 Medlemmer av Solberg Hytteeierforening kan søke medlemskap på lik linje med personer som oppfyller 
kravet i punkt 3.1. 

§4 DISIPLINÆRE BESTEMMELSER 
Et medlem som handler mot foreningens vedtekter, skader foreningen eller forser seg på annen måte, 
kan av styret advares, suspenderes eller ekskluderes. Eksklusjon må vedtas med minst ¾ flertall av 
fulltallig styre og sendes vedkommende rekommandert. Avgjørelsen kan ankes til generalforsamlingen. 
Anken må være styret i hende senest 6 -seks- uker etter vedtak. Vedkommende er å betrakte som 
suspendert inntil anken er behandlet. Medlemmer som ikke betaler sin kontingent etter NJFF´s 
innkrevingsprosedyre blir strøket. 
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§5 ÆRESMEDLEM 
Utnevnelse av æresmedlem skjer på ordinær generalforsamling etter forslag fra styret. Hvis det ikke er 
enstemmighet foregår voteringen skriftlig og det kreves 2/3 flertall. Æresmedlem betaler ikke kontingent, 
har fritt fiske og fri småviltjakt i foreningens områder. 

 
§6 MEDLEMMENES PLIKTERET. HVERT MEDLEM PLIKTER: 
6.1   å arbeide for foreningens formål. 
6.2 å påta seg de verv og oppgaver som de velges til, såfremt de ikke kan oppgi særlige grunner for fritak. En 

tillitsvalgt kan unnslå seg nyvalg for så lang tid som han har fungert. 
6.3  å varsle styret hvis de kommer over ulovlig jakt, fangst eller fiske, eller løser hunder i båndtvangstid. 

§7 ORGANISASJON 
7.1 Foreningens høyeste organ er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen 

utgangen av februar. Hvis ikke annet er bestemt fattes beslutning med simpelt flertall. Ved stemmelikhet 
har formannen dobbeltstemme. Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst 3 –tre- av styret og 
10 –ti- stemmeberettigede medlemmer er tilstede. 

7.2   Stemmerett har medlemmer over 18 år. 
7.3   Generalforsamlingen innkalles skriftlig med minst 14 dagers varsel. 
7.4   Dagsorden på ordinær generalforsamling skal være: 1. Årsberetning 2.Regnskap, 3.Budsjett, 4.Innkomne 

forslag, 5. Valg. Forslag som tenkes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende innen 
31.desember. 

7.5  Generalforsamlingen skal velge styret med 2 varamenn, to revisorer (som ikke er styremedlemmer), 
ungdomsleder, viltstellutvalg, fiskestellutvalg, lerdueutvalg, valgkomite, huskomite og festkomite. Alle 
velges for 2år. Valgkomiteen påser at aldri mer enn halvparten i styret og i hvert enkelt utvalg velges nye. 

7.6   Endring av medlemskontingenten må vedtas av generalforsamlingen. 
7.7  Ekstraordinær generalforsamling innkalles når formann og minst 3 –tre- av styret eller 1/3 av 

medlemmene krever det. Medlemsmøtet skal innkalles skriftlig eller averteres i lokalpressen. 
7.8  Styremøter innkalles og ledes av formannen. Styret er beslutningsdyktig med minimum 5 -fem- 

representanter. Protokoll skal refereres på hvert møte. Et styremedlem som er forhindret fra møte, må 
selv varsle sin varamann. Styret er foreningens ansikt utad, og handler bestandig i foreningens navn. 
Jakttiden, egne fredningsbestemmelser, priser på jaktkort og fiskekort, behandles på medlemsmøter. 

7.9  Foreningens ungdomsgruppe drives som et eget utvalg. 

§8 TILLITSVERV 
8.1  Styret skal bestå av: Formann, nestformann, kasserer, sekretær, grunneierlagets representant, ledere i de 

enkelte utvalgene samt 1. og 2. varamann. 
8.2 Hvert av foreningens utvalg og komiteer skal bestå av minst 3 -tre- medlemmer. De forskjellige utvalg 

velger selv sine ledere. 
8.3  Det skal være 2 –to- revisorer, og disse kan ikke velges blant representanter i styret. 

§9 LOVENDRINGER 
Forslag til lovendringer må være styret i hende senest 31.12. Forslagene krever minst 2/3 flertall på 
ordinær generalforsamling for å bli vedtatt. 

§10 AVVIKLING 
Oppløsning av foreningen kan bare skje når minst 2/3 av antall medlemmer forlanger det og når forslaget 
er bekjentgjort gjennom innkallelsen til generalforsamlingen og vedtak gjort som i paragraf 9. Dersom det 
blir vedtatt å oppløse foreningen, skal foreningens midler disponeres av NJFF`s fylkesorganisasjon til 
fremme av forbundets formål i foreningens kommune eller distrikt. Vedtatt på generalforsamling d.2016. 

 
 
 

 

 

  


