LOV
for
GLOMFJORD JEGER- OG FISKERFORENING
(revidert av årsmøtet i 1965, 1981, 1987 ,1996 og 2007 )
§1
Foreningens formål er å arbeide for at fjelltraktene rundt Glomfjord skal holdes i hevd som et attraktivt
rekreasjonsområde med henblikk på jakt, fiske og friluftsliv.
§2
Dette mål søkes nådd ved:
1. Drive et aktivt og faglig basert fiske- og viltstell.
2. Drive propaganda for en riktig fiske- og jaktkultur ved foredrag, kurs og på annen måte.
3. Arbeide for en fornuftig utvikling av fiske- og jaktlovgivningen.
4. Bygge, drive og holde vedlike et passende antall hytter og båter for utleie fortrinnsvis til
medlemmene.
§3
Som medlem av foreningen kan opptas enhver person over 16 år. Medlems ektefelle samt barn under 16
år har medlemsrettigheter uten selv å stå som betalende medlem.
§4
Kontingent, hytte-, båtleie og eventuelle andre avgifter fastsettes hvert år av årsmøtet. Betalt kontingent
og fisketrygdavgift gir rett til fiske i Fykanvatnet.
For fiske i alle andre vann på Statens grunn må det løses fiskekort utstedt av Statskog Salten.
§5
Foreningens medlemmer har plikt til å innrapportere til styret konstaterte tilfelle av ulovlig jakt og fiske.
Styret avgjør om forholdet skal anmeldes.
Medlemmer som ikke respekterer de bestemmelser som er fastsatt for jakt og fiske kan utstøtes av
foreningen - for bestandig eller for kortere eller engre tid - ved beslutning av styret.
Dog kan en slik eksklusjon innankes for første årsmøte.
§6
Årsmøte holdes hvert år i november måned og kunngjøres på forsvarlig måte med 14 dagers varsel og
med oppgave over saker som skal behandles. Andre saker som ønskes behandlet på årsmøtet må
forelegges styret senest en uke før årsmøtet avholdes. For årsmøtet fremlegges årsberetning og
regnskap i revidert stand. Årsmøtet foretar valg på styre med varamenn, revisorer og komiteer.
Stemmerett og valgbarhet har kun medlemmer som ikke skylder kontingent.

§7
Ekstraordinært årsmøte kalles inn med 1 -en - ukes varsel når styret finner det påkrevd eller når minst en
fjerdedel av foreningens medlemmer skriftlig krever det. I innkallelsen skal det anføres hvilke saker som
skal behandles.
§8
Forslag til lovendringer kan vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall. Alle andre
saker avgjøres ved alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet er lederens
stemme avgjørende.
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§9
Styret består av 5 medlemmer som av årsmøtet velges inn i flg. Verv:
Leder, nestleder, kasserer, sekretær og styremedlem. Alle 5 velges med 2 års funksjonstid,
men for å oppnå bedre kontinuitet ved nyvalg gis leder , sekretær og kasserer ett års forskjøvet

funksjonstid i forhold til nestleder og sekretær.
Årsmøtet velger videre minst 2 varamenn til styret, 1 revisor, hyttestyre og øvrige utvalg,
alle med ett års funksjonstid.

§ 10
Styret ivaretar foreningens interesser og forvalter dens midler.
Signaturrett til å forplikte forening: Leder og kasserer kan sammen forplikte Forening .
Styrets har fullmakt til å iverksette investeringer på vegne av foreningen innenfor vedtatt arbeidsprogram.
For investeringer/innkjøp av driftsmidler som ikke er tatt opp på arbeidsprogrammet og godkjent av
Årsmøtet har styret fullmakt å iverksette slike innenfor en total ramme på kr.40 000,- i årsmøteperioden.
Alle slike ”ekstra” investeringer rapporteres særskilt til Årsmøtet.
Avhending av foreningens faste eiendommer kan kun foretas etter vedtak av årsmøtet, det samme
gjelder innbo og løsøre med antatt verdi over kr 5.000.-.
Kassereren skal føre medlemsfortegnelse og holde den ajour til enhver tid.
Styremøter holdes når lederen bestemmer det eller når 2 av styremedlemmene krever det. Det føres
protokoll fra styremøtene. Styrevedtak om å yte bidrag av foreningens midler til andre
foreninger/humanitære organisasjoner må, for å være gyldig, forelegges årsmøtet for alle beløp over
kr. 4.000.- .Alle beløp er å anse som totalbeløp i årsmøteperioden.

§ 11
På grunnlag av resultatene fra prøvefiske med garn og eventuelle andre fiskeribiologiske undersøkelser
fremmer styret forslag til fiskeregler og budsjett for fiskestellstiltak overfor samarbeidsutvalget for
Statskog Salten og Salten Jakt og Fiskeadm. Styret plikter å følge opp at konsesjonspålegg blir krevd og
at gitte pålegg etterleves i forbindelse med vassdragsreguleringer o.l.
§ 12
Styret ser til at det foreligger klare regler for utleie av foreningens hytter og at der foreligger reglement for
bruk av hyttene.
§ 13
Forslag til foreningens oppløsning må sendes skriftlig til styret senest 30.september og vil da bli
behandlet på nærmest påfølgende ordinære årsmøte. Oppløsning kan skje når det møter minst 1/3 av
foreningens stemmeberettigede medlemmer og 2/3 av de fremmøtte stemmer for oppløsning.
Foreningens midler skal ved eventuell oppløsning av foreningen tilfalle institusjoner eller foreninger med
beslektede formål, fortrinnsvis i Glomfjord, etter årsmøtets avgjørelse.
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