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Forretningsorden 

 

Styret i Vefsn JFF Foreslår følgende forretningsorden 

1. Til å lede årsmøtet velges en dirigent 

Styret anbefaler årsmøtet å velge……………………. 

 

Til å føre årsmøtets protokoll velges én referent 

Styret anbefaler årsmøtet å velge 

………………………………………….  

 

Til å underskrive protokollen anbefales styret årsmøtet å velge 

………………………………………………… og 

………………………………………………….. 

2. Ingen har rett til ordet mer enn 2 ganger i samme sak. 

Taletiden er 5 minutter første gang og 3 minutter andre gang 

3. Forslag skal leveres skriftlig til dirigentbordet og være underskrevet 

med forslagsstillerens navn. 

4. Ved valg hvor det kommer forslag på flere kandidater benyttes det 

skriftlig avstemning dersom noen stiller krav om dette. 
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ÅRSMELDINGER 2020 OG HANDLINGSPLANER 2021 

Hovedlaget 
 

Styret har i 2020 bestått av: 

Leder  Nils-Kristian Brubakk 

Nestleder Catrine Markussen 

Sekretær Christer Lukassen 

Kasserer Rita Fjeldavli 
Styremedlem  Per Tomas Eiterstraum 

Styremedlem  Torkil Berg 

Studieleder  Rune F. Einrem 

 

Styret har hatt fire styremøter i årsmøteperioden, hvorav ett av møtene var utvidet styremøte 

med alle utvalgslederne. Møtene har blitt avholdt som en blanding av fysiske og digitalt 

oppmøte. 

Foreningen opplever god vekst og tilstrømming av nye medlemmer. De to siste årene har 

medlemsmassen økt med 99 flere betalende medlemmer. Per 31.12.2020 hadde foreningen 332 

betalende medlemmer. Diagrammet nedenfor viser fordelingen av medlemmene ut over 

medlemskategoriene, samt kjønnsfordelingen i foreningen. Vi noterer oss at andelen kvinner 

som avlegger jegerprøven er oppe i 50%.  

 

Foreningen har en kvinneandel på ca. 16%. NJFF har som mål at kvinneandelen skal være på 

25% innen 2025. Over mange år har det vært manko på kvinneaktiviteter i foreningen. Dette er 

noe styret håper å få gjort noe med gjennom for eksempel å opprette en særskilt kvinnegruppe. 

Det er etablert dialog med et bredt utvalg kvinner i foreningen og styret håper å få i gang en 

prøveordning som skal lede til etableringen av et eget kvinneutvalg. 

Vi gleder oss over at Krutfjellhytta er ferdigstilt og fremstår som foreningens nye flaggskip. 

Hyttestyret melder allerede om stor aktivitet i form av utleiedøgn. Alle hyttene har levert godt 
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i år. Det er fremoverlente styrer som ønsker å utvikle de unike særegenhetene til hyttene til det 

beste for både medlemmer og ikke-medlemmer. 

Foreningen vedtok å oppgradere våpengarderoben med to stykk hagler og to stykk rifler. Den 

økte aktiviteten på skytebanen og spesielt opp mot studiegruppa og jegerprøvekursene gjorde 

det nødvendig å investere slik at vi fortsatt kan tilby tilstrekkelig kvalitet på våre kurs. Skal 

etterspørselen og utviklingen vedvare vil videre oppgradering og investering være nødvendig. 

Styret, i samarbeid med studiegruppa, arrangerte på tampen av året et fellefangstforedrag med 

Lars Farbu som instruktør. Det kom hele 16 deltakere midt i julestria, 22. desember, for å bli 

engasjert til å utøve fangst. Flere av deltakerne applauderte initiativet og ønsket flere og 

hyppigere tilsvarende lavterskels temakvelder. Dette er noe styret, i samarbeid med 

undergruppene, ønsker å få til i 2021. 

Fuglhundgruppa fortsetter å levere på et meget godt nivå og foreningen har stor glede av at det 

er et økende antall unge deltakere som gjør et godt stykke arbeid med hund. Styret har i 2020 

jobbet mye med et planlagt ungdomsprosjekt: «Jakt- og friluftsskole med Vefsn JFF». Med 

dette prosjektet ønsker foreningen å fremme ungdomsaktivitet gjennom å knytte sammen, og 

tilby, jakt- og friluftsopplæring knyttet til foreningens kjernevirksomheter. Eget skriv og 

budsjett ligger under innkommende forslag. 

Styret ønsker å rette en stor takk til alle medlemmer, tillitsvalgte og engasjerte for deres iherdige 

innsats i annerledesåret 2020! Til tross for mange utfordringer har undergruppene greid å levere 

en imponerende godt stykke arbeid. 
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Langskardneshytta 
 

Styret for Langskardneshytta har i årsmøteperioden 2020 bestått av Jim Nerdal (leder) og Kjell 

Turmo (nestleder) 

 

Vi er i gang med å oppgradere hytta, for å gjøre den mer brukervennlig og attraktiv for evt. 

gjester. Det er gjort et arbeide med gjennomføring av ovnsrør/tak, og det er satt opp 

beskyttelsesplate mellom ovn og vegg. Dette for å minimere brannfare. Det ble kjørt inn 15 

sekker ved, og har fått inn nye madrasser. Vi fikk hjelp fra to personer som frivillig og 

uoppfordret vasket hytta innvendig, og som har supplert med lysestaker og div ting. Veldig bra! 

Handlingsplan for 2021 går ut på å ferdigstille vindusforinger, oppgradere uthus, og evt. beise 

hytta og uthus utvendig. 

 

Krutvasshytta 

Nye krutvasshytta ble åpna 29.08 2020. Det møtte opp ca 10 personer til åpninga. 

Utleie har vært bra sia hytta ble åpna for utleie 

  

Handlingsplan 2021 

Det gjenstår litt beising rundt vinduene å naustet må repareres ( Båt ? ) 

                                   Tommy Lian 

 

Naust Brunreinvatn 
Det har naturlig nok vært nedgang i antall utleie døgn (20) i 2020, pga korona.  

Fikk rapport fra folk som leide naustet at det var plater og isolasjon  

under naustet som var løsnet pga fukt. 

Dette skyldes vann som trolig var kommet inn via båten som snø og is, og tyngden av dette da 

det smeltet gjorde en del skade, det er reparert. Det er også meldt om skade/ hull i båten. 

Det er overført 20000 kr til hovedlaget. 

Takk til Lars Lorentzen som hjalp til med transport av gass opp til naustet. 

Det må kjøpes inn nye årer til båten, og muligens nye madrasser. Naustet bør beises opp i løpet 

av sommer. 

 

Bjørn Tore Bergsnev 

Utleier 
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Jengelhytta 
Styret i Jengelhytta har fra mars 2020 bestått av: 

Tore Bjørnå-Hårvik (leder), Even Bjørnå (kasserer og utleier), Øyvind Bjørnå (nestleder, Finn 

Fagerbakk (styremedlem i tillegg ble Hugo Lenningsvik rekruttert som styremedlem høsten 

2019. 

Nestleder Øyvind Bjørnå er på valg og stiller ikkje for ny periode, men blir med ut 2021 som 

styremedlem. Even Bjørnå (kasserer og utleier) tar ny periode. Hugo fratrer frå styret. Det må 

inn noe erstatninger på styresiden nestleder og supplering av et styremedlem. Det bør minimum 

være fem i styret for at det skal være nok krefter til å holde oppe nødvendig vedlikehold. Det 

har vært 2-3 stykker på styreturer de siste sesongene. 

Styret har iløpet av 2020 gjennomført ett styremøte. 

Styreturen i februar 2020 ble gjennomført for å klargjøre hytta for utleiesesongen. Etablert 

nøkkelfri løsning ved bruk av kodelås som gjør administrasjon av utleie noe enklere. Ordningen 

har fungert godt siden den ble etablert. 

Solcellepanel og lys ble etablert i løpet av 2020 og ble veldig vellykket og gjorde både 

matlaging og hytta generelt mer lys og trivelig. 12 volt anlegget forsyner også radioen og har 

eliminert batterisluket fra denne. 

Styreturen i september ble gjennomført og noe generelt vedlikehold ble utført samt 

vinterklargjøring og vask av hytta. Det ble gjort reparasjon av vindskibord mot vest etter at 

hytta på grunn av stor snølast 2020 har fått noen deformasjon på takkonstruksjonen. 

Det har vært et tilbakevendende tema knyttet til oljefyring som oppvarming av hytta etter at det 

ble forbudt mot slik oppvarming i bolighus. Enn så lenge har det vært grei tilgang på fyringsolje 

og det er ikke noe forbud mot oppvarming av fritidseiendommer/hytter. Så lenge vi lovlig kan 

få tak i fyringsolje og bruke denne så er det styrets vurdering at dette er den beste 

oppvarmingsmetoden både med tanke på lagringsplass/transport og komfort i hytta. En 

overgang til ved vil kreve en betydelig plass til lagring av veden samt en større logistikk for 

transport for å frakte denne inn. 

Som både medlemmer i styre og brukere av hytta sommer og vinter har vi ikke de senere årene 

opplevd oljelukt som sjenerende hverken i hytta eller rundt denne. Det er gjort en del tiltak 

rundt dagtank og pumpe for å hindre oljedunst. 
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Tabell 1. Oversikt over eiendeler med verdi > 500 NOK per 11 februar 2020 

Oljepeis 2000 

Fyringsolje 4000 

Propanflasker 9 stykk 6000 

Propanbrennere 2 stykk 1000 

Strømaggeregat GeBe 2,2 Kw 3000 

Div verktøy 2000 

Madrasser 10 stk 2000 

Plastbåt m/årer 2 stk 15000 

Flyte og redningsvester 8 stykk 2000 

Isbor 3 stykk 1000 

Dyner og puter 10 stykk 5000 

DAB radio 3500 

Gasskomfyr 8000 

Batteridrill dewalt (2020) 2400 

Solcelleanlegg og lys (2020) 20000 

 

Regnskap    

   Inn   Ut  

Saldo 01.01.2020   kr  65,160.61   

    

Leieinntekter   kr  28,520.00   
Retur varer    

Transport   -kr    2,640.00  

Solcelleanlegg   -kr 20,290.00  

Propan, maling, lampeolje, forbruksmateriell -kr 14,191.00  

Fyringsolje   -kr    8,789.65  

Antenne radio   -kr    1,299.00  

Batteridrill Dewalt   -kr    2,424.00  

Bankgebyr   -kr         18.00  

Kreditrenter   kr         11.00   

    

Sum   kr  28,531.00  -kr 49,651.65  

    

Resultat   kr  21,120.65   

    

Saldo 31.12.2020   kr  44,039.96   
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Et mindre forbruk i forhold til budsjett skyldes i hovedsak at vi ikke har kommet videre med 

arbeidet med ny utedo/nedbu +10´ i 2020, netto utleie budsjett -10´ skyldes i all hovedsak 

mindre utleie som følge av covid-19 og nedstenging og stans i utleie en periode. Resultatet er 

i henhold til budsjett. 

 

Legger opp til et resultat i balansen for 2021. inntektssiden fortsatt med tanke på vedvarende 

covid-19 situasjon. 

Det er fra hovedstyret uttrykt et klart ønske om at det etableres nødbu i tilknytning til 

Jengelhytta. Dette arbeidet er ikke startet, men det er satt av midler til dette slik at man kan 

gjennomføre en del forberedende arbeider. Eventuell nybygging krever godkjenning av 

relevante myndigheter. Det har vært en utfordring å «finne» tilstrekkelig engasjement til å ta 

tak i denne saken. Vi håper å få frem en godkjenning av ny bu/utedo i løpet av 2021.02.16 

Hoveddelen av arbeidet som er satt opp inneværende år er maling og kitting av vinduer, male 

resterende del av hytta. I tillegg ser vi at det burde vært gjort noe med takbjelkene/vindski over 

gavlveggene og det planlegges for å korte disse inn slik at det blir mindre påkjenning ved store 

snømengder. Takbjelkene er delvis råtten de ytterste 10-20 cm. 

Hyttestyret ønsker å beholde oppsparte midler da det egentlig i stor grad er ressursutfordringer 

hos hyttestyret som begrenser pådraget og ikke vedlikeholdsbehovet. 

 

 

 

 

 

 

Budsjett 2021    

    

Saldo per 01.01.21   kr  44,040.00   

    

Inntekter    

Leie   kr  40,000.00   
Retur varer   kr    2,000.00   

    

Utgifter    

Vedlikeholdsmateriell    kr    5,000.00  

Propan, forbruksmateriell    kr  12,000.00  

Transport    kr    6,000.00  

Bajonettsag og sirkelsag    kr    6,000.00  

Olje    kr  10,000.00  

Ny utedo    kr    5,000.00  

    

Sum   kr  42,000.00   kr  44,000.00  

    

Resultat   kr    2,000.00   
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Handlingsplan 

Styret fortsetter med vedlikehold samt strategien for å øke trivselen og markedsføring med 

tanke på økt utleie. 

Konkrete planer for inneværende år 

- Måling og kitting av vinduer 

- Male siste yttervegg 

- Korte inn utstikk og fikse opp vindski/kasser etter skader 

- Fikse ytterdør og vannbrett 

- Forberede ny utedo 2022? 
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Lavasshytta 
Styret har bestått av: Øyvind Svartvatn, Roger Solvang, Torstein Gjellesvik. Ola J. Morrisbakk og Lars 

Lorentzen.  

Det er gjennomført en arbeidstur i 2020. Da ble Renhold av hytta og rydding av tomt utført.  

2020 preges av lav utleie (20 gjestedøgn) Årsaken til det vet vi ikke.  

Planer med naust og båt på Hundålvatnet er satt på vent. 

Vi planla innkjøp av ny båt til Hundålvatnet, det endrer vi til ny båt til Lavatnet, da den båten vi har der 

trenger å skiftes ut. 

Som nevnt i tidligere årsmeldinger har vi 2 faktorer som påvirker utleien av hytta: Den ene er 

vannstanden i Hundålvatnet og den andre er parkeringsmulighetene i Tverådalen om vinteren. Fra og 

med 2021 kan vi legge til en tredje: Vindparken som Eolus bygger i fjellene Nord og NØ for hytta. Så 

vi får bare vente å se hva den vil bety for friluftslivet i området. 

 

Utleiedøgn 2020: 20 døgn. 

Utvikling utleie: I 2009 ca. 80 døgn. I 2010 ca. 80 døgn. I 2011 ca. 40 døgn. I 2012 ca. 30 døgn. I 2013 

var utleien på ca. 20-24 døgn. i 2014 ca. 40 døgn. I 2015 54 døgn, I 2016 ca. 20 døgn og i 2017 20 døgn. 

I 2018 30 døgn, 2019 70 døgn. 

 

HANDLINGSPLAN 2021 

Maling av hytta, transport og vedsjau.  Erstatte båten i Lavatnet. 

 

BUDSJETT 2020 

Inntekter: Leieinntekter:                     5000,- 

Andre inntekter.          2000,- 

 

Utgifter: Vedlikehold:                           5000,- 

  Drift:                1000,-   

                 

  Transport:                1000,-   

   

  Ny båt:                                                 20 000,-  

 

 

Mosjøen 21.02.2021 

For hyttestyret 

Lars Lorentzen 
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Litjvasshytaa 
Hyttestyret har bestått av Wiggo Pettersen (leder), Roy Brubakk (nestleder), Magne Krutnes 

(styremedlem), og Arne Schille (utleier) 

Hyttestyret har dessverre ikke fungert de siste årene, også det siste. De andre i styret har hatt et krevende 

år hver for seg.  Leder har vi ikke lyktes å få kontakt med, og vi har gitt opp å få kontakt. Valgkomiteen 

er informert, og det vil bli valgt nye medlemmer for neste år.  

Hytta har siste året hatt 14 overnattingsdøgn, noe som er gjennomsnittet over mange år 

Der er en del ting som må gjøres og kjøpes inn til hytta kommende år. Er ikke snakk om mye penger, 

men er nødvendige ting. 

Hytta har avtale med Lomsdal/Visten nasjonalpark for å ta ut ved til hytta. Denne er gjeldene til og med 

kommende år, så den må reforhandles og fornyes for nye år. Har snakket med forvalteren, og det skulle 

nok være en proforma å få til. Vi kommer til å kontakte grunneier, Statskog som skissert i avtalen før vi 

går til hugging av ved. Dette arbeidet må gjøres før 15 april, og etter 15 september. 

 

Ting som må gjøres kommende år. 

-Hyttetaket må ryddes for trær, og gress. 

-Hytta må jekkes opp i en enda, da den har seget noe. 

-Vedhugging 

-Rundvasking av hytta 

Innkjøp 

-Jekk for å jekke opp hytta 

-Ny hyttebok 

-Ny myggnett for vinduer 

-Oljelampe (I stedet for lampen som går på gass) 

-Nye årer til båten i storvatnet/ny båt. 

-Klessnor ute 

 

Som man ser er det ikke mye som hverken må gjøres, eller kjøpes inn for å få hytta i fin stand. Det er 

allerede kontakt med personer som vil være med i styret for hytta, slik at vi har stor tro på at arbeidet og 

drift av den vil bli bedre fremover. Kunne vært en ide om å reklamere litt for denne hytta som ligger i 

Nasjonalparken, og har bra med fisk både i Litjvatnet og i Storvatnet. 
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Budsjett: 

Innkjøp av jekk      2000 

Lamper                   1500 

Myggnetting            500 

Årer                         1500 

Hyttebok                   200 

Diverse                    1000 

SUM UTGIFTER     6700 

 

 

For hyttestyret 

Roy Brubakk 
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Jaktskyteanlegget 
Styret har i 2020 bestått av Christer Skotnes Lukassen (leder & sekretær), Per-Tomas Eiterstraum 

(nestleder), Lars Farbu (kasserer), Arnold Fjelleng (koordinator lerduebanen), Torkil Berg (koordinator 

sportingbanen) Erlend Herring (elgbanen), André Skulstad (elgbanen), og Torstein Einrem (materiell). 

Åpningen 2020 startet månedsskiftet juni/juli grunnet store snømengder og covid19 

situasjonen og ble avsluttet i utgangen av september. Hadde romjulsskyting for første gang på 

mange år, da snøen tillot dette. Godt oppmøte! 

Elgbanen 

Vi har satt opp tre nye standplasser, og fått laget to nye innskytningbenker for både venstre- 

og høyre-skyttere. Kontoret er blitt gjort om til ventesone. Vi har fikset alle vollene i henhold 

til standard. 

Bjørnebanen 

Motoren er flyttet og standplasstaket er kommet opp i samarbeid med Vefsn PK. Klar for 

skinnegang-legging. Vollene er også oppfylt og klar til våren. Vi må kjøpe inn flere skinner 

da vi mangler 18m. 

Jegertrapen 

Har vært plaget med knusing av lerduer hele sesongen. Flerfoldige timer med skruing og 

plundring på kastemaskinen har blitt bevilget. Ved romjulskytinga ble det benyttet nye duer. 

Dette resulterte i minimalt med knusing. Vi håper ny ladning duer skal hjelpe på til neste 

sesong. 

Sportingbanen 

Har vært lite i bruk, men har stort sett fungert. Ble oppsmurt kjeder og justert. Har lagt på 

masse på rabbitbanen og gjort den bredere. Ble også justert på kasterhus. Nye kasterhus på 

venstre og høyre kaster ble ikke oppført, men er planlagt for vinteren. Ble også kjøpt en 200w 

LED lampe som skal opp. 

Våpen 

Har 7 våpen, tre rifler og fire hagler. Fire av disse, to rifler og to hagler, er nykjøpt på grunn 

av jegerprøvekursene i samarbeid med studieutvalget. Finansiering og bruk er hovedsakelig 

tilegnet jegerprøvekursene. 

Generelt 

Godt oppmøte på elgbanen, og en kjempe økning på jegertrapbanen. Sportingbanen er veldig 

lite brukt i 2020. hytten ble oppmalt. Bistått studieleder med ca. 75 kandidater til jegerprøven. 

Har også utdannet to nye hagleinstruktører. 
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Studieutvalget 

Som resultat av nedstengingen av Norge måtte vårkurset av jegerprøven utgå. Heldigvis greide 

vi å arrangere to parallelle kurs på høsten hvor til sammen hadde 45 deltakere. Kursene ble 

fordelt mellom Otto Pedersen og Lars Farbu. Det har aldri tidligere vært større etterspørsel etter 

jegerprøvekurs enn i 2020. 

Studiegruppa mottok på tampen av året 30 000kr fra NJFF til arrangementet «Jakt- og 

friluftskole med Vefsn JFF» til anvendelse i 2021. 

Den 22. desember ble det arrangert fellefangstforedrag med Lars Farbu. Det var 16 fremmøtte, 

noe som anses som veldig bra! Det var et stort ønske fra forsamlingen om at foreningen 

fortsetter å arrangere tilsvarende lavterskeltilbud. Eksempler som kom var fluebindekvelder. 

En stor takk rettes til Jaktskyteanlegget for deres enestående innsats i gjennomføringen av 

jegerprøvens praktiske del. Ønsker også å rette en stor takk til Vefsn kommune som år etter år 

er like serviceinnstilt og hjelpsom med kurslokaler. 

 

Handlingsplan 2021 

Jegerprøvekurs: 

- Vår 

- Høst 

Arrangere «Jakt- og friluftskole» for 15 ungdommer over 15 år. 

Kurs vil bli arrangert så langt det lar seg gjøre etter ønske fra medlemmer og undergrupper. 

 

Rune F. Einrem 
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Fuglehund 
Fuglehund gruppa har i 2020 bestått av følgende styre Geir Schei (leder), Bjørn Grane (nestleder), Marit 

Wang (sekretær), Elin Kjønnås (kasserer), Tom Roger Strøm (styremedlem), Kjell Arne Antonsen 

(styremedlem), og Ingvald Evjen (styremedlem) 

 

Pga covid-19 har det vært vanskelig å få gjennomført så mange styremøter, men vi har hatt 3 offisielle 

møter, og ellers har vi hatt noen samtaler i forbindelse med aktiviteter ved Skjervengan leir og på 

Baågneset i forbindelse med ring trening.  

 

Aktivitet i 2020: 

Vi hadde på vårparten noen samlinger ved Skjervengan leir med kaffe og litt dressur av hund. Senere 

på vårparten forflyttet vi oss opp på Baågneset hvor vi hadde ring trening med Elin Kjønnås som 

instruktør, det var tidvis bra oppmøte på denne aktiviteten. Gruppa stilte med kaffe og noe å bite i. Vi 

håper å få til en videreutvikling av dette tilbudet.  

Vi avviklet aversjon hund sau på for sommeren, dette var det Walter Paulsen som hadde ansvaret for, 

og det ble avviklet over flere kvelder for å få med flest mulig. 

Vi hadde i år terminfestet apport prøve, og den ble avviklet med utgangspunkt fra Kvalforssætra. Dette 

ble et vellykket arrangement, med god deltakelse. Prøvens leder var Walter Paulsen, og han kan berette 

at arrangementet gikk med et økonomisk overskudd.  

Årets høstprøve for stående fuglehund ble i år arrangert fra Ørjedalen. Pga covid-19 er det utfordrende 

å ha et slikt arrangement, men arrangementet har fått gode tilbakemeldinger. Vi ser for oss at dette er en 

egnet plass for et slikt arrangement, og vi høyst sannsynlig kjøre årets arrangement fra samme plass. 

Totalt sett gikk arrangementet med et lite minus, men om vi trekker fra alle ekstra kostnadene vi hadde 

i forhold til sikkerheten mtp covid, ville vi gått i pluss. Vi hadde ganske store utgifter bare på håndsprit 

og engangs utstyr. Arrangementet ble holdt etter FKF sin veileder for covid-19. Prøvens leder var Geir 

Schei.  

Som tidligere år, så ble rypetaksering utført for Statskog, og vi har fått gode tilbakemeldinger fra 

oppdragsgiver, som er fornøyd med jobben taksørene gjør.  Takk til alle som er med å bidra. Det er for 

øvrig Bjørn Grane som koordinerer denne jobben.  

 

PS: Pga covid 19 har vi ikke fått gjennomført planlagt treningssamling, kurs i føring av hund i fjellet, 

skyte kvelder for medlemmene m/ familie eller årsfest. Dette var planlagt gjennomført av styret i 2020 

for gruppas medlemmer, og bruke inntektene fra rypetakst på dette. Vi håper pandemien avtar så pass i 

år at vi kan få muligheten til å gjennomføre dette i 2021.  

 

Økonomi: 

På tross av et lite minus på høst prøven er økonomien i gruppa god, vi hadde positive resultater på de 

andre arrangementene og har investert lite i 2020. Dette medfører at vi har et positivt regnskap i 2020.  
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Handlingsplan for 2021. 

Handlingsplanen for 2021 vil ikke bli vesentlig forandret fra 2020, mye kommer selvfølgelig an på 

statusen rundt covid 19.  

- Planen er at vi i løpet av våren kommer i gang med samlinger på skjervengan og på 

Baågneset. Her vil som før ha ring trening og dressur.  

- Vi planlegger aversjon på hund- sau på forsommeren, og vi har også planer om aversjon hund- 

rein. Dette har vi ikke hatt tilbud om i egen regi før, men Einar Einmo fra Leirfjord har 

planene klare, og er i kontakt med rein eier. Vi kommer tilbake til tid og sted for begge disse 

aktivitetene, og det vil bli annonsert på vår FB side og klubbens nett side.  

- Vinter prøve for stående fuglehund er terminfestet første helga i Mars, og vil arrangeres med 

utgangspunkt fra Hattfjelldal hotell. Prøvens leder er Tom Roger Strøm 

- Planen er at vi også i år skal ha ansvaret for jobben med rype takst for statskog. Den vil høyst 

sannsynlig foregå i perioden 01.08.21-20.08.21.  

- Høst prøve for stående fuglehund. Den tar vi sikte på å arranger fra Ørjedalen, og er termin 

festet til første helga i september. Prøvens leder vil være Tom Roger Strøm.    

 

Når det gjelder styret for 2021, så er det 2 stk som har bedt om å tre av. Ingvald Evjen og Marit Wang 

takker for seg og vi takker for innstasen. Line Kristin Grøvnes er forespurt om å ta jobben som 

styremedlem og material forvalter, og hun kan tenke seg det. Tom Roger Strøm kan ta jobben som 

sekretær i stedet for styremedlem. 
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Fiskeutvalget 
Styret har bestått av Jim Nerdal (leder), John Arne Rasmussen (nestleder), Lars Farbu 

(styremedlem) og Rita Fjeldavli (styremedlem) 

Aktiviteten har vært svært begrenset i forhold til tidligere år. 

Kun en av de planlagte aktiviteter – Fiskesommer/villaksens dag – på Marsøra i juni ble 

gjennomført. 

Øvrige fiskesommer/villaksens dag arrangement ble avlyst. 

Vi hadde videre planlagt å delta i arrangement av Camp Villaks på Fellingforsholmen i august. 

Men de begrensninger som coronasituasjonen satte, medførte at også dette arrangementet ble 

avlyst. 

Økonomi 

Utvalget har i 2020 hverken hatt inntekter eller utgifter. Aktivitet er gjennomført gjennom at 

utgifter er dekket av eksterne samarbeidsparter. 

Veien videre 

Vi håper å kunne gå inn i en mer normal sesong, og dermed også kunne planlegge en aktivitet 

mer lik tidligere år. 

To jubileumsarrangement er planlagt: 

-Laksefiske på Eiterstraum 26. – 28. juni 

-Innlandsfiske 7. – 8. august. 

Vi vil i tillegg satse på et arrangement av Villaksens dag, og et arrangement Fiskesommer.  

 

Jim Nerdal 
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REGNSKAP OG BUDSJETT 

INNKOMMENDE FORSLAG 

1. Legge foreningens hytter ut på iNatur 
For å forenkle hytteutleie til hyttestyrene, øke synligheten av foreningens hytter og å forenkle bookingen 

av våre hytter, ønsker styret at foreningen knytter seg opp mot iNatur.no. Det foreslås at én person får 

ansvaret for administrasjon av iNatur for foreningen. 

Kostnaden for tjenesten er 10% av leieinntektene.  

Styret foreslår prisdifferensiering mellom medlem og ikke-medlem. Det foreslås også at Krutvasshytta 

har noe høyere satser. Praksisen med at en betaler per sengeplass bortfaller og man leier i stedet hele 

hytta. 

iNatur har en funksjon hvor en kan huke av om man er medlem eller ikke. Hvis medlem, føres 

medlemsnummer inn og man betaler rabatert pris. Utleier kan da kontrollere mot medlemsregister. 

Fortrinnsrett for medlemmer kan gjøres ved å legge av attraktive dager samt å legge ut leiedøgn for 

begrenset antall dager fram i tid. 
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2. Vedtektsendringer 
VEDTEKTER FOR VEFSN JEGER-OG FISKERFORENING 

 

1. FORENINGEN ER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND. 

 

 

2. FORMÅL. 

Foreningens formål er: 

• Å knytte jegere og fiskere sammen i felles arbeid for å øke vilt- og fiskebestanden ved positive tiltak 

på vilt og fiskestellets område. 

• Å arbeide for å bedre befolkningens adgang til jakt, fiske og friluftsliv. 

• Å arbeide for human jakt og ansvarsbevisst ferdsel i skog og mark. 

• Å innarbeide respekt for jakt, fiske og friluftslovgivning hos allmennheten. 

• Å arbeide for korrekt bruk av våpen og sportsfiskeredskap. 

• Å arbeide for å verne naturens produksjonsgrunnlag for vilt og fisk. 

• Å drive aktivt ungdoms- og utdanningsarbeid. 

• Å tilrettelegge for bevegelseshemmede og handikappede. 

• Å arbeide med offentlige myndigheter og andre interesseorganisasjoner for å nå disse målene. 

• Å arbeide for å etablere medlemsfordeler. 

 

3. MEDLEMSKAP. 

Enhver person som er interessert i jakt, sportsfiske, friluftsliv og naturforvaltning kan bli medlem av 

foreningen. Medlemmer som gjør seg skyldig i brudd på jakt- og fiskelovgivningen, eller på annen 

måte ved sin atferd skader foreningen og dets renomme, skal suspenderes av styret i foreningen. 

Vedkommende medlem som blir suspendert eller ekskludert har rett til å fremlegge sin sak for 

årsmøtet, som tar avgjørelse i saken med 2/3 flertall. Styret kan også nekte å ta opp i foreningen 

personer som tidligere har forbrutt seg mot forannevnte. Blir medlemmer suspendert fra foreningen, 

skal dette rapporteres til fylkeslag og forbund. 

 

 

4. KONTINGENT. 

Foreningen følger NJFFs ordning med direkte innkreving av medlemskontingenten. 

Kontingenten til foreningen blir fastsatt av årsmøtet og skal meddeles 

NJFF skriftlig. 

 

5. FORENINGENS LEDENDE ORGAN. 

Foreningens ledende organ er: 

1. Ordinært årsmøte. 

2. Ekstraordinært årsmøte. 

3. Styret. 

 

6. 9. ORDINÆRT ÅRSMØTE 

Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen 15. mars. 

Årsmøtet kunngjøres av styret med minst én måneders varsel. Forslag til saksliste skal følge 

kunngjøringen. 

Saker til årsmøtet skal være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet skal avholdes. 

Forslag til vedtektsendringer krever 2/3 flertall på årsmøtet. 

Vedtektsendringer kan bare behandles ved ordinært årsmøte. 

Det skal føres protokoll fra årsmøtet. 
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På årsmøtet skal følgende behandles: 

• Valg av ordstyrer/sekretær. 

• Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen. 

• Årsmelding fra siste kalenderår. 

• Regnskap fra siste kalenderår. 

• Styrets budsjett/investeringsplan for foreningens samlede virke. 

• Medlemskontingent til foreningen. 

• Valg til styrende organer 

• Valg av valgkomité på 3 medlemmer. 

• Innkomne forslag. 

 

Årsmøtet skal ha tilsyn med at tidligere avgjørelser er utført i samsvar med forutsetningene. 

 

Årsmøtet skal utnevne æresmedlemmer, samt gi annen heder til medlemmer etter innstilling fra styret. 

 

Valg skal skje skriftlig om ikke årsmøtet enstemmig vedtar noe annet. Stemmelikhet ved valg skal 

avgjøres ved lodd- trekning. Andre saker på årsmøtet blir avgjort ved vanlig flertall. 

 

Inntil to representanter fra NJFFs sentralledd og/eller fylkesorganisasjon har rett til å være tilstede på 

årsmøtet med talerett. 

Personer som ikke er medlem av Vefsn JFF kan delta på årsmøtet etter avtale med leder og ordstyrer. 

Talerett bestemmes av årsmøtet. 

 

7. 10. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 

 

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, og skal skje når minst 1/4 av medlemmene krever det. 

Innkalling skjer med det samme varsel som ordinært årsmøte. 

I innkallingen skal det nevnes hva møtet skal behandle. Ekstraordinært årsmøte kan ikke uten 2/3 

flertall av de frammøtte avgjøre annet enn det som er nevnt i innkallingen. 

 

8. 6. STYRET. 

Foreningen ledes av et styre på 7 medlemmer som skal velges på årsmøtet for 2 år av gangen. 

Ved første årsmøte står nestformann, sekretær, studieleder og et styremedlem på valg. De resterende i 

styret står på valg ved påfølgende årsmøte. 

Styret består av: 

Formann, nestformann, sekretær, kasserer, studieleder og to styremedlemmer. 

Styremøte blir avholdt når formannen fastsetter det, eller når dette blir krevd av minst 3 

styremedlemmer. Styret er vedtaksført når minst 4 medlemmer møter. 

Vedtak blir gjort ved alminnelig flertall. 

Det skal føres protokoll fra hvert styremøte. 

Styret innkaller til utvidede styremøter/medlemsmøter når dette finner dette nødvendig og 

hensiktsmessig. 

 

 

9. 7. STYRETS PLIKTER 

1. Styret skal: 
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Verne foreningens interesser, forvalte midlene og verdiene samt håndheve vedtektene. 

2. Legge fram for årsmøtet melding om virksomheten i foreningen i 

siste kalenderåret, regnskap og materialliste over foreningens eiendeler samt budsjett / 

investeringsplan for kommende år for foreningens samlede virke 

3. Framlegge for årsmøtet eventuelle forslag om utnevning til æresmedlemskap og tildeling av annen 

heder. 

4. Sende årsmelding og regnskap til fylkeslag og NJFF sentralt 

5. Drive aktivt ungdoms- og skoleringsarbeid. 

6. Velge andre utvalg etter behov. 

7. Ivareta foreningens arkiv. 

8. Styret er foreningens høyeste organ mellom hvert årsmøte. 

9. Fastsette godtgjøring/kjøregodtgjøring for inneværende år, dekking av reiseutgifter, etc. 

 

10. 8. REGNSKAP. 

Foreningens regnskapsår er kalenderåret. 

Alle undergrupper/hyttestyrer som har egen kasse skal gjøre denne opp og levere 

regnskap/konti og kopi av bevilgningsvedtak til hovedkasserer i god tid før årsmøtet skal avholdes. 

Regnskapet skal avstemmes (kontrolleres) mot budsjett/styrevedtak av 

hovedkasserer/regnskapskontor. Styret gir innstilling om regnskapet til årsmøtet. 

Medfølgende regnskapene skal det foreligge en ajourført materialliste fra utvalg/hyttestyrer. 

Hvis det ikke benyttes autorisert revisor/regnskapsfører kan to revisorer utpekes av årsmøtet. 

 

 

11. SAMMENSETNING AV UTVALG/HYTTESTYRER. 

Utvalg/hyttestyrer skal bestå av: 

• Formann 

• Nestformann 

• Kasserer 

 

Hyttestyrer og andre utvalg er sammensatt av 3 medlemmer valgt av årsmøtet. Styrene kan selv foreta 

suppleringsvalg etter behov ut over det som er fastlagt i pkt.11. 

Formann i styrer og utvalg rapporterer direkte til hovedstyret og blir innkalt til styremøter etter behov. 

Medlemmene i disse styrer/utvalg blir valgt av årsmøtet for to år av gangen. 

 

Hyttestyrene og andre utvalg skal forvalte og utleie hytter og andre tilbud i tråd med foreningens 

vedtekter. Det skal sørges for løpende vedlikehold og fornying i henhold til godkjent 

budsjett/handlingsplan. 

 

Det skal sørges for at utleiepriser/deltakerutgifter gir VJFFs medlemmer prisfordeler i forhold til ikke 

medlemmer. 

 

Kjøregodtgjørelse fastsettes som egen sak av hovedstyret styret for hvert driftsår. Andre pålagte 

oppgaver/utgifter refunderes etter framlagt dokumentasjon/regning. 

Hovedstyret medlemmer kan ikke inneha andre verv i foreningen hvor det kan forekomme 

sammenfallende økonomiske interesser. 

 

12. UTMELDING AV NJFF. 

Utmelding av NJFF krever 2/3 flertall ved skriftlig avstemming blant samtlige innmeldte medlemmer. 

Resultatet av avstemmingen skal legges fram for det følgende årsmøtet som gjør endelig vedtak. 
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13. OPPLØSNING AV FORENINGEN. 

Dersom det foreligger et grunngitt forslag om oppløsning av foreningen, skal styret behandle dette 

som fastsatt for lovendringer vedtektsendringer. Endelig avgjørelse i saken krever 2/3 flertall i to 

etterfølgende ordinære årsmøter. Dersom det blir vedtatt å oppløse foreningen, skal foreningens 

midler/verdier disponeres av fylkeslaget/NJFF til fremme av forbundets formål i foreningens distrikt. 

 

14. NOTE TIL VEDTEKTENE. 

Hyttestyrer o.a. utvalg er sammensatt av 3 medlemmer valgt av generalforsamlingen. Styrene kan selv 

foreta suppleringsvalg etter behov ut over det som er fastlagt i pkt.10. 

Formann i styrer og utvalg rapporterer direkte til hovedstyret og blir innkalt til styremøter etter behov. 

Medlemmene i disse styrer/utvalg blir valgt av generalforsamlingen for to år av gangen. 

Hyttestyrene o.a. utvalg skal forvalte og utleie hytter o.a. tilbud i tråd med foreningens vedtekter. Det 

skal sørges for løpende vedlikehold og fornying i h.h.t. godkjent budsjett/handlingsplan. 

Det skal sørges for at utleiepriser/deltakerutgifter gir VJFFs medlemmer prisfordeler i forhold til ikke 

medlemmer. 

Kjøregodtgjørelse fastsettes som egen sak av styret for hvert driftsår. Andre pålagte oppgaver/utgifter 

refunderes etter framlagt dokumentasjon/regning. 

Hovedstyret medlemmer kan ikke inneha andre verv i foreningen hvor det kan forekomme 

sammenfallende økonomiske interesser. 

 

14. 15. VJFFs MERKER OG HEDERSTEGN 

Ordenskollegiet bestående av den til enhver tid valgte nestformann i VJFF og to æresmedlemmer 

innstiller til styret i VJFF på: 

1. Bronsemerke. 

Kan kjøpes av alle medlemmer og brukes som vanlig lagsmerke. 

2. Sølvmerke. 

Kan tildeles alle medlemmer som på uansett område yter god innsats fot VJFF. 

3. Gullmerke. 

Kan kun bæres av æresmedlemmer. 

4. Æresmedlemskap. 

Medlemmer som har gjort særlig fortjenestefull innsats for foreningen gjennom mange år, kan 

utnevnes til æresmedlemmer. VJFFs og NJFFs gullmerke samt diplom tildeles disse. 

 

 

5. Ridder av storauren. 

Personer som har gjort en ekstra god innsats for fiske og fiskekulturarbeidet i distriktet kan slås til 

RIDDER AV STORAUREN. Denne tildeles med grønt bånd og diplom. 

6. Ridder av fjellrypa. 

Personer som har gjort en ekstra god innsats for vilt, smått og stort, og viltstell i distriktet kan slås til 

RIDDER AV FJELLRYPA. Denne utdeles med grønt bånd og diplom. 
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VALG 
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HEDERSTEGN 

Det har ikke kommet innstillinger til hederstegn. 


