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§1 NAVN, VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL
1. Foreningens navn er Vest-Finnmark Jeger- og Fiskerforening. Foreningen skal ha sitt sete på Skaidi
i Kvalsund kommune. VJFF kan benyttes.
2. Foreningens formål:
 Er å fremme individuelle og allmenne friluftslivsinteresser på vegne av medlemmene og
allmennheten, herunder å skape økt forståelse og ansvar for naturen og legge forholdene til
rette for jakt, fiske og friluftsliv.
 Ivareta medlemmenes og allmennhetens interesser og rettigheter til bruk av naturen som
rekreasjonsområde og til annen privat fritidsbasert utnyttelse
3. Foreningen skal arbeide for:
 Bærekraftig produksjon av fiskebestanden - og der det er formålstjenlig, søkes utvirket forbud
mot bruk av skadelige fiskemetoder og redskaper.
 Enhver form for ulovlig fiske skal bekjempes.
 Bevaring og bedring av småviltbestanden, samt å motarbeide og bekjempe ulovlig jakt og
fangst.
 Foreningen skal også medvirke til vern om naturen i sin alminnelighet, og i særdeleshet i
foreningens forpaktningsområde.
5. For fremme av foreningens formål og for en rasjonell utbygging av jakt- og fiskelovgivningen, slik
at både nærings- og sportslige interesser blir tilgodesett, søkes samarbeid med myndighetene.
Samarbeid søkes også med organisasjoner som arbeider for de samme formål som foreningen.
Opplysningsvirksomhet til gagn for foreningens virksomhet søkes nyttet.
6. Foreningen skal arbeide for å skape en god sportsånd og et godt kameratskap mellom
friluftinteresserte, samt verne om fellesinteresser, slik at mest mulig sport og fritidsglede kan oppnås.
Det legges spesielt vekt på tilrettelegging for at barn, ungdom og personer med handikap skal kunne
delta i friluftslivets aktiviteter.
7. Foreningens formål er ikke-økonomisk og eventuelle overskudd på økonomiske aktiviteter kan i den
utstrekning det ikke avsettes til fremtidig oppfyllelse av foreningens formål, kun disponeres utenfor
foreningen til tilsvarende formål.
§2 MEDLEMSKAP
1. Som medlemmer kan opptas personer bosatt og innmeldt i folkeregisteret i Hammerfest og
Kvalsund
kommune. Søknaden sendes foreningen. Nye medlemmer opptas ikke i tiden 15.juni til 15.september.

Etablerte bedrifter med virksomhet i Kvalsund eller Hammerfest kommune kan søke om Bmedlemskap for ett år av gangen. B-medlemskapet gir ikke forslags eller stemmerett på årsmøtet men
rett til kjøp av fiskekort etter regler / priser fastsatt av årsmøtet.
2. Søknad som ikke innvilges, kan påankes til foreningens årsmøte.
3. Medlemskap er gyldig når kontingent er betalt. Medlemmer som er strøket grunnet manglende
betaling kan opptas som nytt medlem i henhold til §2, punkt 1.
4. Medlemmer som flytter ut av Kvalsund/Hammerfest men bosetter seg annet sted i Finnmark,
beholder sine rettigheter dersom de har vært medlem sammenhengende i 7 år.
5. Medlemmer som flytter ut av Finnmark fylke kan fortsatt inneha medlemskap, men mister
retten til å kjøpe sesongkort men innehar rett til ukeskort og døgnkort for hele vassdraget etter
fastsatte priser.
§3 RETTIGHET OG PLIKT
1. Fiskerett i forpaktet område har de, medlemmer samt norske og utlandske statsborgere, som løser
foreningens utstedte fiskekort i henhold til regler.
2. Kortløseren plikter på forlangende å vise fram gyldig fiskekort og fiskeavgiftskort. Oppgaveplikt
påhviler også den som ikke har fått fangst. Unnlatelse av å gi påbudt oppgave Fiskekort returneres
foreningen med påført fangstoppgave, tidspunkt fastsettes av foreningen.
3. I foreningens forpaktningsområder velges det elveoppsyn, til vern om fiskebestanden og
medlemmenes
fellesinteresser, samt ansettes lønnet vakthold i den utstrekning det er økonomisk mulig. Oppsynet har
rett og plikt til å utøve kort kontroll, og skal rapportere forhold av skadelig art som strir mot
foreningens vedtekter eller gjeldende regler.
4. Styret kan opprette utvalg etter behov. Medlemmer til utvalgene velges av foreningens årsmøte.
Utvalgene er i sin virksomhet underlagt styret. Styret gis fullmakt til å utnevne lønnet prosjektutvalg
for administrativt arbeide i foreningen.
5. Foreningens hytter kan benyttes av medlemmer i VJFF. Medlemmer av andre lag og foreninger kan
tillates bruk av hytter ved søknad. Det påhviler enhver som bruker hyttene å følge hyttereglene, som
skal være oppslått i hyttene.
6. Brukerne plikter å rette seg etter tilsynets anvisninger. Tilsynet plikter å innrapportere til styret
forhold som skader hyttene og deres omdømme. Ved sesongens slutt skrives rapport om nødvendig
vedlikehold og hyttenes tilstand.
§4 KONTINGENT
1. Innmeldings- og medlemskontingent fastsettes på årsmøtet for ett år av gangen.
2. Ekstrakontingent kan utliknes når særlige grunner gjør det rimelig, og hvis årsmøtet stemmer for
det.
§5 STYRET
1. Styret består av 7 medlemmer og 2 varamedlemmer, som velges på årsmøtet for 2 år av gangen.
Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og tre styremedlemmer som alle velges av årsmøte.
Et av styremedlemmene – med personlig varamann – bør komme fra Kvalsund kommune.

2. Styret har den administrative myndighet, representerer foreningen utad, besørger alle løpende
forretninger, sammenkaller til møter og ivaretar foreningens økonomi og dens tarv for øvrig. Styret har
fullmakt til å disponere økonomiske midler innen for budsjett godkjent av årsmøte. Styret kan
omdisponere midler i de enkelte budsjettposter men forplikter seg til å holde seg innenfor de totale
budsjettrammer bestemt av årsmøte. Styret ansetter og avskjediger foreningens funksjonærer,
bestemmer deres lønn og fastsetter de nødvendige stillingsinstrukser. Styremøte holdes så ofte leder
finner det nødvendig, eller når tre styremedlemmer forlanger det skriftlig. Foreningens daglige ansvar
ivaretas av leder – i dennes fravær – av nestleder.
Styret er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Det er beslutningsdyktig når 4
medlemmer er tilstedet. Ledere for foreningens utvalg skal innkalles når saker av viktighet vedrørende
disse behandles, men uten stemmerett.
3. Lederen og ett styremedlem innehar foreningens rettslige signatur, og forplikter foreningen i
fellesskap
4. Kassereren fører foreningens regnskaper, foretar utbetalinger og innkrever kontingent og avgifter.
Kasserer ivaretar forøvrig foreningens økonomiske interesser.
5. Uttak av bank kan kun skje med leders eller kasserers underskrift.

§6 REVISOR
1. Styret oppnevner registrert revisor som godkjennes av årsmøtet.
§7 MØTER
1. Årsmøtet holdes innen utgangen av mars mnd. og kunngjøres i pressen 3 uker før møtet.
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret finner det nødvendig eller hvis 1/3 av medlemmene
krever det skriftlig. Ekstraordinært årsmøte innkalles med 14 dagers varsel ved avertissement eller
skriftlig innkalling sendt til hvert enkelt medlem og med angivelse av hvilke saker som står på
dagsorden
2. Årsmøtet – eller ekstraordinært årsmøte er foreningens høyeste myndighet, og har bestemmelsesrett
i alle saker som omfattes av vedtekter og virksomhet forøvrig. Bare disse møter har bevilgende
myndighet.
3. Årsmøtet skal behandle: årsberetning, revidert regnskap, budsjett, organisasjonsplan, driftsplan,
godtgjørelser og kontingent samt velge styret, revisor, medlemmer til diverse utvalg og 3 medlemmer
til valgkomite samt behandle innkomne forslag.
4. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 8 dager før møtet
avholdes. Styret har fullmakt til å bestemme hvilke saker som ansees som årsmøtesaker og forplikter
seg samtidig at andre viktige innkomne forslag som fiskeregler m.m. behandles på medlemsmøte
avholdt innen mai mnd. Dersom saker er innsendt til årsmøtet, og man anser at dette ikke er
årsmøtesak, vil saken bli flyttet til mai møtet. Forslagstiller skal alltid ha skriftlig tilbakemelding fra
styret, dersom en sak blir flyttet.
5. Stemmerett har den som har sitt medlemskap 'i orden. Valg avgjøres ved simpelt flertall. Også andre
saker avgjøres ved simpelt flertall hvis ikke annet blir bestemt. Unntatt her fra er de i §9 og 10
fastsatte stemmeregler. Ved stemmelikhet mellom to kandidater, avgjøres valget ved loddtrekning.
6. Ved stemmelikhet i andre saker, anses forslaget som falt etter andre gangs votering og
stemmelikhet. En hver sak kan tilføyes en virketid angitt skriftlig i forslag.

§8 ÆRESMEDLEM
1. Forslag om æresmedlemskap kan fremmes av medlem, med en skriftlig begrunnelse. Forslaget
behandles av styret som ved enstemmighet fremlegger forslaget for årsmøtet. Det kreves 2/3 flertall.
Det stemmes skriftlig, og diskusjon for eller mot tillates ikke.

§9 STRAFFEBESTEMMELSER
1. Viser et medlem slett opptreden, foretar handlinger som er i strid med foreningens vedtekter, gjør
seg
skyldig i overlagt brudd på jakt- og fiskelovgivningen, eller på annen måte ved sin adferd skader
foreningen, har styret rett til:
 Å gi medlemmet en alvorlig skriftlig irettesettelse
 Frata medlemmet fiskeretten for kortere eller lenger tid
 Suspendere medlemmet for kortere eller lenger tid
 Å ekskludere medlemmet fra foreningen.
For ikke medlemmer som løser kort kan fiskerett for kortere eller lenger tid, fratas ved lignende
tilfeller.
2. Styrets avgjørelse har vedkommende adgang til å uttale seg om – skriftlig – innen en fastsatt frist.
Styrets endelige avgjørelse kan påankes inn for årsmøtet som separat sak.
For å omstøte styrets avgjørelse, kreves 2/3 flertall av årsmøtet. Årsmøtets beslutning er endelig og
kan ikke overprøves.

§10 VEDTEKTSENDRINGER OG OPPLØSNING
1. Disse vedtekter trer i kraft fra den dato de blir vedtatt. Endringer i vedtektene kan bare foretas av
årsmøtet, og krever 2/3 flertall for å bli vedtatt.
2. Forslag til endring av vedtektene skal være styret i hende senest 8 uker før årsmøte. Styret plikter
ved
kunngjøringen av årsmøtet å gjøre medlemmene kjent med at forslag til endring av vedtektene blir lagt
frem til behandling.
3. Forslag om oppløsning av foreningen skal behandles av to påfølgende ordinære årsmøter, og skal ha
2/3
flertall for å være endelig. Reversering av oppløsningsbeslutning krever absolutt flertall.
4. Ved oppløsning skal det velges et avviklingsstyre, etter 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter og i
henhold til vedtektenes bestemmelser om styret, med ansvar for foreningens anliggender frem til
endelig avvikling finner sted, derunder for den praktiske likvidasjon av foreningen. Vedtektenes
øvrige bestemmelser får også tilsvarende anvendelse under avviklingen.
5. Dersom foreningen oppløses, overføres alle eiendeler, rettigheter og midler til formål bestemt av
årsmøter nevnt §10 punkt 4. Foreningens eiendeler eller rettigheter kan i intet tilfelle tilfalle eller
utdeles til foreningens medlemmer eller andre enkeltpersoner.

