
Vedtekter for Børselv jeger og fiskerforening  
fra og med 19.03.2016. 
 

Vedtekter. 

§1 Navn 
Foreningens navn er Børselv jeger- og fiskerforening og er en uavhengig sammenslutning av 
sportsfiskere og jegere på østsiden av Porsangerfjorden med hovedsete i Børselv. 

§ 2 Formål 
Foreningens formål er å: 
a) Fremme utøvelse av god jakt- og fiskekultur. 
b) Bevare, oppale og utnytte fiskebestanden i Børselv-, Vieksa- og Ailigasvassdraget til sportsfiske. 
c) Bevare, forbedre og utnytte jaktfugl- og småviltbestanden for å kunne skape aktive 

naturopplevelser.  

§ 3 Mål og virkemidler 
Foreningen skal: 
a) Verne om naturen i foreningens forpaktningsområde.  
b) Foreslå begrensning, fredning eventuelt økt beskatning av vassdrag og viltarter når dette synes 

formålstjenlig.  
c) Motarbeide og bekjempe ulovlig fiske, jakt og fangst. 
d) Utføre nødvendig vakthold ut fra tilgjengelige ressurser. 

§ 4 Medlemskap 
Som medlemmer kan opptas: 
a) Personer som er født og oppvokst eller bosatt på Porsangers østside på strekningen Liikajok – 

Kjæs, innenfor Porsanger kommunes grense. Søknad sendes skriftlig til styret. 

b) Ektefelle/samboer og barn av medlem(met) selv om § 4, a ikke er oppfylt. Opphører ekteskapet/ 

samboerforholdet før det har vart i fem år, opphører medlemskapet for den som ikke oppfyller 

medlemskapsvilkårene etter § 4, a.  

Søknad om medlemskap som er avslått av styret, kan ankes inn for vår- eller årsmøte. 
 
Medlemmer som skylder kontingent for ett år, strykes som medlemmer dersom medlemskapet ikke 
er fornyet pr 30. juni det påfølgende år. 
 
Søknad om medlemskap fra medlemmer som har vært strøket, skal avgjøres av årsmøte. 
Foreningens medlemsliste skal behandles konfidensielt.  

§ 5 Fiskekort 
Foreningen utarbeider årlig kortbestemmelser som regulerer kortsalg og priser og  innarbeides i disse 
bestemmelsene. 
 
Rettigheter og plikter 
a) Fiskerett til foreningens forpaktede vassdrag har alle med gyldig fiskekort, betalt fiskeravgift og 

attest på at redskaper og utstyr er desinfisert der dette kreves.  
b) Dokumentasjon av ovennevnte samt identifikasjon skal medbringes og kunne forevises på 

forlangende fra vaktene.  
Medlemmer av foreningen skal i tillegg kunne fremvise gyldig medlemskap eventuelt frikort på 
forlangende fra vaktene.  

c) Kortutsteder skal informere kortkjøper om gjeldene kortbestemmelser og fiskeregler for 
vassdraget. 

 
 



§ 6 Plikter 
Medlemmene kan etter evne yte frivillig innsats i form av dugnad eller på annen måte bidra i 
foreningens arbeid og til et positivt omdømme av foreningen.   
 

§ 7 Vakthold 
Til vern om fiskebestanden velges det frivillige vakter blant medlemmene. Lønnede vakter kan 
ansettes i den utstrekning økonomien tillater det.  
 
Vaktene har rett og plikt til å utøve kontroll av påbudte kort og påtale og rapportere forhold som 
strider mot gjeldende vedtekter eller regler. 
 
Elvevaktenes funksjon er beskrevet i foreningens vaktinstruks. 

§ 8 Hytter, utstyr og eiendeler 
Foreningens hytter kan benyttes av medlemmer mot å betale leie som fastsettes av vår- eller 
årsmøte. Elvevaktene har fortrinnsrett til å bruke hyttene, og skal holde tilsyn med disse.  
 
Forslag om etablering av nye hytter og investeringer i anlegg og utstyr ut over normal drift og 
vedlikehold, inkludert forslag til avtale om slikt, skal fremmes for beslutning i årsmøtet.  

§ 9 Styret 
Foreningen ledes av et styre på 7, alternativt 5, medlemmer som velges av årsmøtet med en 
funksjonstid på to år. Årsmøtet bestemmer antall styremedlemmer.  
 
Valgbarhet til styret er medlemmer over 18 år med gyldig medlemskap i henhold til § 4 a og b.   
 
Årsmøtet velger leder, kasserer og sekretær. 
 
Nestleder velges av styret blant styremedlemmene. 
 
Styremedlemmene kan skiftes ut med 2–4 medlemmer om gangen. 
 
Det velges to varamedlemmer for styremedlemmene med 1 års funksjonstid. 
 
Styret kan etter skriftlig begrunnet søknad, frita styremedlemmer for styreverv. 
 
Styret er beslutningsdyktig når 4, alternativt 3 styremedlemmer møter. 
 



§ 10 Styrets ansvar og gjøremål 
Ansvar: 
Styret er ansvarlig for den daglige driften av foreningen og for å iverksette årsmøtets vedtak, følge 
opp driftsplanen og årlig aktivitetsplan med tilhørende budsjett, forvalte foreningens økonomi, 
utstyr og eiendommer og lede aktivitetene i henhold til foreningens vedtekter og gjeldende lover og 
forskrifter, retningslinjer og avtaler. 
 
Gjøremål: 
a) Styret leder foreningens virksomhet.  
b) Foreningen forpliktes ved lederens og kassererens underskrift.  
c) Styret skal utarbeide årsplan, budsjett og regnskap som legges fram for vedtak på årsmøtet.  
d) Styret skal legger frem saker av betydning for foreningen for årsmøte eller vårmøte, herunder 

rullering av driftsplanen. 
e) Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte når særlige forhold gjør det nødvendig, eller når minst 

1/3 av medlemmene krever det. Kunngjøring skjer som bestemt for årsmøte. 
f) Styret kan ved behov innkalle til medlemsmøter.  
g) Styret kan foreslå, eventuelt fremme endringer til, oppdeling av elva i kortsoner og regulering av 

antall kort i de enkelte soner for vedtak i års- eller vårmøtet og godkjenning av elveeier. 
h) Når styret finner det nødvendig, kan det oppnevne egne arbeidsgrupper for gjennomføring av 

særskilte prosjekter eller oppgaver, som f.eks. bestandsundersøkelser og andre tiltak. 
i) Styret sørger for at foreningen er representert og bidrar i fora som er av betydning for 

virksomheten. 
j) Styret kan påskjønne personer som utfører viktig arbeid for foreningen f.eks. med ved å utstede 

gratis fiskekort. 
k) Det føres møtebok fra styrets forhandlinger.  
 
 

 



§11 Årsmøte. 
Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og avholdes innen utgangen av første kvartal,  
påfølgende år.  
 
Styret skal fastlegge og kunngjøre årsmøtedato minimum fire uker før årsmøtet.  
 
Forslag som ønskes fremmet for årsmøtet, må foreligge styret minimum tre uker før årsmøtet 
 
Styret innkaller til årsmøte med minst 14 dagers varsel. Innkalling kan skje ved annonsering i 
lokalpressen, oppslag eller skriftlig innkalling.  
 
Årsmøtets oppgaver: 
1. Valg av ordstyrer og møtesekretær. 
2. Behandling av referatsaker, aktuell orientering/informasjon. 
3. Behandling av årsberetning. 
4. Behandling av regnskap i revidert stand. 
5. Vedta fremlagt budsjett og forslag til kortpriser, medlemskontingent og evt honorarer. 
6. Behandle forslag om begrensninger eller andre reguleringer av fiske- og viltressursene. 
7. Valg av styremedlemmer med varamedlemmer. 
8. Valg av valgkomite på 3 medlemmer. 
9. Valg av revisor. 
10. Behandling av saker som er fremmet for styret.  
 
Stemmerett og stemmegivning: 
Medlemmer i henhold til § 4, a og b, over 18 år og med gyldig medlemskap, har stemmerett. Hvert 
medlem har en stemme.  
 
Stemmegivning gis ved personlig oppmøte. For gyldig vedtak kreves alminnelig flertall blant de 
frammøtte medlemmene.  

§ 12 Vår- og medlemsmøter 
Vårmøte og medlemsmøte har myndighet og bestemmelsesrett i alle saker og i foreningens 
virksomhet for øvrig, unntatt vedtektsendringer og der vedtaksmyndighet er gitt årsmøtet. 
 
Vårmøtet avholdes senest syv dager før sesongen starter, med kunngjøring og frister som bestemt 
for årsmøtet. 
 
Medlemsmøter avholdes etter behov. Kunngjøring og frister skjer som bestemt for årsmøtet.  

§ 13 Ekstraordinært årsmøte 
Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte når særlige forhold gjør det nødvendig, eller når minst 
25 % av medlemmene krever det. Kunngjøring skjer som bestemt for årsmøtet. 



§14 Vedtektsendringer 
Endringer av vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å 
ha vært på sakslisten. Det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene. 
 

Årsmøtet bestemmer prosedyre for vedtektsendringen.  
 
Vedtektsendring skal ikke skje oftere enn annen hvert år. 

§ 15 Straffebestemmelser 
Medlem som foretar handlinger som er i strid med foreningens vedtekter, til skade for foreningens 
arbeid, tillitsvalgte og foreningens omdømme, eller på annen måte gjør seg uverdig til medlemskap, 
har styret rett til: 
a. Å gi vedkommende en alvorlig, skriftlig advarsel 
b. Å utestenge vedkommende fra foreningen for et kortere eller lengre tidsrom 
c. Å ekskludere vedkommende fra foreningen. 
 
Vedkommende har rett til å gi en skriftlig forklaring til styret innen tre uker etter at vedtaket er 
mottatt. Styrets avgjørelse kan ankes inn for årsmøtet innen seks uker og det kreves 2/3 flertall for å 
omgjøre styrets vedtak. 

§ 16 Oppløsning 
Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med 
minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte tre måneder senere. For at oppløsning skal skje, 
må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. 
 
Ved oppløsning av foreningen, overdras foreningens kapital, løsøre og eiendommer til et fond som 
kan utnyttes til beste for bygda Børselv, fortrinnsvis til formål som fremmer sportsfiske, jakt, idrett 
og friluftsliv blant den yngre garde. 
 
Dannes det senere en levedyktig forening med utløp fra bygda, kan gjenværende eiendommer 
overdras til denne. 
 
Oppløsningsmøtet fastsetter statuetter for dette fondet. 

§ 17 Ikrafttredelse 
Disse vedtektene ble vedtatt på årsmøtet den 19.03.2016 og trådte i kraft fra samme dato. 

 
 
 

 

 
 

 
 
  


