
Vedtekter for Olderdalen 
Jeger- og Fiskerforening.

§ 1. Navn og medlemskap:

Foreningens navn er Olderdalen Jeger- og Fiskerforening org: 993 917 567. 
Medlemmer av denne forening er alle som har betalt sin medlemskontingent for siste år.

§ 2 Formål:

Foreningens formål er: 

1. Drive praktisk kulturarbeid og gjennomføre en rasjonell drift i de områder 
foreningen disponerer. Å være en aktiv interesseorganisasjon som ivaretar 
medlemmenes interesser innen jakt, fiske og naturforvaltning.  Stimulere og 
tilrettelegge forholdene for alle grupper av befolkningen til et allsidig friluftsliv.

1. Foreningen skal drive og vedlikeholde båthavn i Olderdalen, beliggende på Gnr. 
7, bnr. 129 i Kåfjord kommune.  Det er inngått festekontrakt med Kåfjord 
kommune for eiendommen. Formål er å ivareta medlemmenes interesser ved 
effektiv drift av båthavnen. Virksomhetens avkastning blir stående i 
virksomheten. 

§ 3 Styre/ ledelse:

§ 3.1. Valg og sammensetning

Foreningen ledes av et styre på sju medlemmer og to varamedlemmer som er foreningens 
øverste myndighet mellom årsmøtene.
Til foreningens styre velger årsmøtet: Leder, nestleder, sekretær, kasserer, leder for 
turgruppa, havneansvarlig og ett styremedlem, samt 2 varamedlemmer (1. og 2. 
varamedlem).  Havneansvarlig rekrutteres fra medlemmer som har båtplass i havna.             
Leder, kasserer, sekretær og havneansvarlig velges for ett år. 
Nestleder, leder for turgruppa, styremedlem og varamedlemmer velgs er for to år. 
Årsmøtet velger tre medlemmer til valgkomite, valgkomiten velges for to år. Alle valg 
gjøres blant medlemmer i O.J.F. Leder i valgkomite rulleres.
Årsmøtet velger revisor. Denne behøver ikke være medlem av foreningen.



Styremøte blir holdt når lederen fastsetter det, eller når det blir krevd av minst 4 
styremedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer møter. 
Vedtak blir gjort ved alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet har leder dobbeltstemme. 
Det skal føres protokoll fra hvert styremøte. 
§ 3.2. Styrets oppgaver:

1. Styret skal foreta leie og fordeling av båtplasser i havna samt innløse båtplasser 
som båtplasseier ikke ønsker lengre. Leier av båtplass kan ikke selge/overføre sin 
båtplass uten styrets samtykke. 

1. Styret skal innkreve årlig leie av båtplasser samt medlemskontingent etter de 
vilkår som blir fastsatt på årsmøtet. Årsmøtet skal også fastsette havneleie pr. cm 
båtplass i havna. 

1. Styret forplikter å innløse båtplassen når leier av en båtplass ikke lenger ønsker 
plassen, til samme kost som leier betalte ved inngåelse av leieforholdet.     
Fordele nye båtplasser til medlemmer av foreningen etter en venteliste og 
hensyntatt lokal tilhørighet.

1. Ivareta foreningens hytter, naust og lagerhus samt utstyr med tanke på 
vedlikehold tilsyn og bruk

1. Drive med kultivering av vannet og elva.

§ 4 Årsmøte:

Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av april. Årsmøtet skal innkalles av 
styret minst tre uker før avholdelse. Saker til årsmøtet skal være styret i hende senest to 
uker før årsmøtet. Saker avgjøres med alminnelig flertall bortsett fra de saker som disse 
vedtekter beskriver noe annet for. Det skal føres protokoll fra årsmøtet. Innkallingen skjer 
ved kunngjøring på facebook / OJF sin nettside e-post samt oppslag.

§ 5. På årsmøtet skal følgende behandles:

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av ordstyrer
3. Valg av møtesekretær
4. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
5. Årsmelding fra siste kalenderår
6. Revidert regnskap fra siste kalenderår
7. Forslag til arbeidsprogram for neste sesong.
8. Innkomne saker med styrets forslag til vedtak



9. Fastsette neste års medlems kontingent 
10. Fastsette pris på neste års havneleie
11. Valg i henhold til § 3

Det er vedtatt et reglement som regulerer driften av havna. Endringer i reglementet kan 
vedtas av årsmøtet med simpelt flertall.

§ 6 Ekstraordinært årsmøte:

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, eller når et årsmøte har besluttet det, eller 
det blir krevd skriftlig av 2/3 av medlemmene. Innkalling skal være skriftlig til samtlige 
medlemmer og inneholde saksliste. Det skal føres protokoll fra ekstraordinært årsmøte.
Ekstraordinært årsmøte skal ikke ta avgjørelser i andre saker enn de som er oppført i 
innkallingen.

§ 7 Kontingent:

Medlemmene betaler en årlig kontingent som fastsettes av årsmøtet. Kontingenten følger 
kalenderåret. Medlem som skylder kontingent ved årets slutt og som tross påkrav ikke 
betaler sin kontingent innen fastsatt frist, anses strøket av foreningen.

§ 8 Mislighold

Ved manglende betaling av havnas tilgodehavende, eller ved annen mislig adferd, kan 
styret innløse båtplassen og kreve at båtplassen blir ryddet får videre salg.
Pålegg om innløsning, kan styret først gi etter at styret ved rekommandert brev gjør 
medlemmet oppmerksom på forholdet, og gir en frist på to måneder til å bringe saken i 
orden.
Foreningen innløser aktuelle båtplass med fratrekk av eventuelle utestående.

§ 9 Endringer i vedtektene og reglement:

Endring av disse vedtekter kan med 2/3 flertall besluttes av årsmøte.
Det er vedtatt et reglement som regulerer driften av havna. Endringer i reglementet kan 
vedtas av årsmøtet med simpelt flertall.
Forslag til vedtektsendring og endring av reglement må være skriftlig og styret i hende 2 
måneder før årsmøte.

§ 10 Oppløsning – fordeling av nettoformuen ved oppløsning

Oppløsning av foreningen kan besluttes på det ordinære årsmøtet med minst 2/3 flertall 
av medlemmene. Dersom det ordinære årsmøtet ikke er beslutningsdyktig i dette 



spørsmålet avgjøres saken i et ekstraordinært årsmøte, med 2/3 flertall av de frammøtte. 
Eiendeler tilhørende båthavna kan stilles til disposisjon for en ny forening etter 
overenskomst med Kåfjord Kommune. Eiendommer, utstyr og eventuell kapital 
disponeres av årsmøte med alminnelig flertall etter innstilling av det sittende styre.


