Lover for
Skien Sportsskyttere – SKS

§ 1 Formål
Skien Sportsskyttere er en organisasjon av og for personer bosatt i Norge som er interessert
i skyting.
Skien Sportsskyttere har som formål å fremme interessen for skyting, og å administrere,
organisere og videreutvikle de skytegrener som til enhver tid står på forbundene, Skien
Sportsskyttere er medlem av, sine program.
Skien Sportsskyttere er en upolitisk organisasjon, og har ikke anledning til å foreta politiske,
religiøse eller rasemessig vurderinger i forbindelse med medlemskap, nasjonal eller
internasjonal representasjon eller deltakelse.

§ 2 Forbund Skien Sportsskyttere er tilsluttet
NFPS – Norges Forbund for Praktisk Skyting
Skien Sportsskyttere er en selvstendig klubb og benytter forkortelsen SKS. Klubben skal til
enhver tid forholde seg til de gjeldende lover og regler som gjelder for det enkelte forbund
klubben er tilsluttet.

§ 3 Medlemmer
Som medlem kan opptas enhver hederlig person som ønsker å drive øvelse og/eller
konkurranseskyting.
Søknad om medlemskap skjer til styret. Søkeren må oppgi navn, adresse, poststed,
fødselsdato, telefonnummer og e-postadresse. En søker kan ikke opptas som medlem
dersom forpliktelsene til en annen klubb ikke er oppfylt. En søker er pliktig til å oppgi
eventuelle ikke oppfylte forpliktelser til annen klubb.
Enhver medlemsopptagelse skal straks innføres i medlemsregisteret. Inntil et medlem har
nådd den alder som våpenloven krever for å få kjøpetillatelse på våpen, relevant for
klubbens aktiviteter, er medlemmet å betrakte som juniormedlem. Utmeldelse fra klubben
skjer skriftlig til styret, og medlemskapet opphører fra utgangen av det år utmeldelsen skjer.
Utmeldelse fritar ikke for skyldig kontingent. Et medlem som skylder kontingenten ved utløpet
av året, strykes som medlem. Søker vedkommende senere om fornyet medlemskap, må
skyldig kontingent og kontingent for det mellomliggende tidsrom først betales, før
vedkommende kan opptas som medlem på nytt.
Ethvert medlem skal overholde klubbens lover og bestemmelser samt de lover som gjelder
for de forbund klubben er medlem i.
Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i klubben, og som
representanter til ting eller møter i overordnet organisasjonsledd. Medlemmene er videre
forpliktet til i rimelig utstrekning å være styret behjelpelig med avholdelse av stevner og
andre interne oppgaver.

§ 4 Kontingent
Medlemmene svarer den kontingent til klubben som til enhver tid er bestemt av årsmøte i
klubben og den kontingent som er satt av de respektive forbund. Styret har mulighet for å gi
fritak fra kontingent til klubben ved sykdom, arbeidsløshet, militærtjeneste eller av andre
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gyldige grunner. Medlemmer kan gis fritak fra kontingent til forbund dersom de allerede er
medlem av ett eller flere forbund klubben allerede er tilsluttet.

§ 5 Årsmøte
Årsmøtet holdes i februar / mars hvert år. Innkalling skal skje ved avertissement eller skriftlig
til hvert medlem. Innkalling skal videre skje senest 4 uker før årsmøtet avholdes. Årsmøtet
skal behandle følgende saker, og kun de her oppførte saker kan realitetsbehandles.
1.

Valg av dirigent og referent samt 1 vitne til å bekrefte protokoll

2.

Styrets årsberetning.

3.

Regnskapet for foregående år i revidert stand, herunder revisors beretning.

4.

Styrets handlingsplan og budsjett for kommende år.

5.

Forslag som er kommet inn.

6.

Valg av styre bestående av:


Leder (velges separat)



Nestleder



Baneansvarlig / Materialforvalter



Kasserer / Sekretær / Webansvarlig



Valgkomite med 2 representanter.



1 revisor.

Valg skal foretas skriftlig dersom en deltaker på årsmøte krever dette.
Blanke stemmesedler, teller ikke og anses som ikke avgitt.
Alle medlemmer som er på årsmøtet og har betalt kontigent foregående år, har
stemme og tale rett på årsmøtet.
Valgbare er alle stemmeberettigede medlemmer.
Årsmøtet er vedtaksfør med det antall fremmøtte stemmeføre medlemmer.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtert må være sendt til styret senest 14 dager før
årsmøtet avholdes. Alle forslag, unntatt lovendringer, avgjøres med alminnelig flertall. I tilfelle
stemmelikhet gjør lederens stemme utslag. Dette gjelder ikke ved valg. Ved stemmelikhet på
valg, avgjøres dette ved skriftlig omvalg til en er valgt.
De vedtak som gjøres må være i samsvar med de gjeldende lover og regler hos de forbund
klubben er medlem av og de lover og forskrifter som myndighetene har satt.
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§ 6 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det eller 10 stemmeberettigede
medlemmer krever det. Innkallingen skjer på samme måte som for ordinært årsmøte og med
1 måneds varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker kravet om
møtet omfatter og som kunngjøres i innkallingen.

§ 7 Medlemsmøter
Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig.

§ 8 Styret
Klubben ledes av et styre som består av Leder, Nestleder, Kasserer / Sekretær,
Baneansvarlig / Materialforvalter. Dette styret administrerer klubben etter de lover og
bestemmelser som er vedtatt av årsmøtet. For å være beslutningsdyktig må et flertall av
styre være tilstede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. I enkeltsaker kan
styret ta en beslutning ved at den enkelte blir informert om saken og avgir sin beslutning til
leder. Disse saker skal også protokoll føres og bekreftes på neste styremøte.
Styrets medlemmer står for den daglige driften etter følgende hovedregler:
Leder
Har ansvaret for styrets forhandlinger og klubbens møter, men ikke nødvendigvis årsmøtet.
Lederen har også arbeidsoppgaver innad i styret. Har ansvaret for at klubben besitter
nødvendig kompetanse til avholdelse av interne sikkerhetskurs og sikkerhetsarbeider knyttet
til egne arrangement.
Nestleder
Har arbeidsoppgaver som Leder i dennes fravær. Videre er hans daglige ansvar å følge opp
sikkerheten knyttet til klubbens aktiviteter og sørge for nødvendig intern opplæring.
Baneansvarlig / Materialforvalter
Har ansvaret for klubbens materiell og holde banen i god stand. Videre har han ansvaret for
dugnader og byggemessige arbeider.
Kasserer / Sekretær / Webansvarlig
Har ansvaret for føring av klubbens regnskaper og medlemsregister. Skal føre protokoll over
alle styremøter, medlemsmøter og årsmøte. Han er også ansvarlig for klubbens arkiver og
skal i samråd med Leder, ta hånd om klubbens korrespondanse, resultatlister og holde
websidene oppdatert.

§ 9 Lovendringer
Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å være
oppført på sakslisten, og krever 2/3 flertall blant de fremmøtte.

§ 10 Oppløsning
Hvis 5 medlemmer vil fortsette med å arbeide for klubben, kan den ikke oppløses eller
meldes ut av det eller de forbund det gjelder uten dettes godkjennelse. Sammenslutning med
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annen klubb anses ikke som oppløsning av klubben. Vedtak om sammenslutning og
nødvendig lovendring i samsvar med dette, treffes i samsvar med klubbens lover og
bestemmelser om lovendringer og i samsvar med berørte forbunds lover. I tilfelle oppløsning
av Skien Sportsskyttere tilfaller klubbens eiendeler en annen klubb i området som det
sittende styret bestemmer. Hvis styret ikke kommer til enighet tilfaller klubbens eiendeler
Kommunens Idrettsråd e.l. som skal benytte disse midler til å danne en ny pistolklubb.
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