
VEDTEKTER

FOR

RANA  ELGJEGERFORENING

(Revidert Mars 2018)

Navn : Rana Elgjegerforening, stiftet 1. mars 1979.
  Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Formålsparagraf

§ 1 Rana elgjegerforening skal ha til formål å knytte sammen elgjegere og grunneiere for å 
skape et sunt og aktivt miljø omkring elg og elgjakt.
Knytte jegere og skyttere sammen for å arbeide for økt skyteferdighet, riktig bruk og stell 
av våpen, arrangere trening og konkurranser i jaktskyting.
Arbeide for å ha en bevist forståelse og ansvar for å ha en levende natur, som fremmer 
ansvarsbevisst jakt og ferdsel i skog og mark.

§2 Å fremme tiltak som tar sikte på å få så god elgskjøtsel som mulig. Foreningen vil søke å få 
et godt samarbeide med myndighetene og andre foreninger i samsvar med foreningens 
formålsparagraf.



Vedtekter

§ 1 Medlemskap
Enhver person som er interessert i jakt, friluftsliv og naturopplevelser kan bli medlem av 
foreningen.
Medlemmer som ønsker å melde seg ut av foreningen, må selv sørge for at utmeldingen 
skjer. Kontingenten vil påløpe til utmeldingen er registrert.

§ 2 Årsmøte
Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen den 15. mars. Årsmøte skal innkalles av styret 
minst to uker før avholdelse. Forslag til sakliste for møte skal følge innkallingen.  Saker som
skal behandles på årsmøte skal være styret i hende senest 7 dager før årsmøtet. Saker 
avgjøres med alminnelig flertall, bortsett fra de saker som disse vedtektene beskriver noe 
annet for.
På årsmøte skal følgende behandles:

1 Konstituering av møte
 Godkjenning av innkallingen
 Godkjenning av sakliste
 Valg av møteleder
 Valg av sekretær
 Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll

2 Årsmelding fra siste kalenderår
3 Revidert regnskap fra siste kalenderår
4 Innkomne saker med styrets innstilling til vedtak
5 Andre saker som styret har ført opp på dagsorden
6 Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett
7 Foreningens kontingentandel
8 Valg av styret og utvalg etter forslag fra valgkomiteen
9 Valg av valgkomite
10 Valg av 2 revisorer
11 Eventuell utnevning av æresmedlemmer
12 Eventuell forslag om vedtektsendringer

§ 3 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner det ønskelig eller hvis 1/3 av 
medlemmene forlanger det. Det innkalles med samme varsel og på samme måte som 
bestemt for ordinært årsmøte.

§ 4 Styret
Styret skal bestå av minst fem medlemmer. Samt to varamedlemmer.
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem

          



            Styret skal velges av årsmøtet, og ha en rullering med to på valg ett år og tre på valg
            påfølgende år. 

Lederen velges for ett år, de andre styremedlemmene velges for 2 år. 
Varamedlemmer er på valg hvert år.            
Ingen medlemmer er valgbare til styret før de har vært medlem av foreningen i ett år.
Det velges to revisorer, som er på valg hvert år.

§ 5 Styrets plikter
Styret skal ivareta foreningens anliggender og forvalte dens midler på beste måte.
Lederen fastsetter når det skal holdes styremøter. 
Det skal føres protokoll fra hvert styremøte.
Forberede, behandle og fatte vedtak i saker av interesse for foreningen.
Legge frem for årsmøte melding om virksomheten i foreningen gjennom det siste 
kalenderåret, revidert regnskap for kalenderåret, samt budsjettforslag og forslag til 
arbeidsprogram for kommende år.
Sende årsmelding, ajourført liste over tillitsvalgte og regnskap til NJFF og forbundets 
fylkesorganisasjon etter avholdt årsmøte.
Nedsette utvalg etter behov, og utarbeide instrukser for disse.

§ 6 Medlemskontingent
Den lokale medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet.

§ 7 Eksklusjon
Medlemmer som gjør seg skyldig i forsettlig overtredelse av jaktlovgivningen eller på 
annen måte med sin opptreden skader foreningen og dens formål, skal suspenderes og i 
svært alvorlige saker ekskluderes av styret for kortere eller lengre tid. Vedkommende 
medlem har rett til å forelegge sin sak for årsmøte. Årsmøte treffer beslutning i saken med 
2/3 flertall.

§ 8 Vedtektsendringer
Forslag om vedtektsendringer kan kun behandles på ordinært årsmøte og må for å bli 
vedtatt få 2/3 flertall av de gitte stemmer. Forslag på slike endringer skal skriftlig være styret
i hende innen årets utgang.
Hvis forslag om opphør av foreningen foreligger, skal dette legges frem for årsmøte, og hvis 
det får 2/3 flertall her, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte. Her skal det bli 
endelig avgjort med 2/3 flertall.


