
 

 

VEDTEKTER FOR SKISKYTERGRUPPEN I BÆRUMS SKIKLUB 

 

vedtatt av Bærums Skiklubs hovedstyre i styremøte den 4. juni 2007 

 

 

 

§ 1. Formål. 

  

 Bærums Skiklubs skiskytergruppe er opprettet av klubbens årsmøte for å stelle med 

saker som gjelder skiskyting.  

 

Gruppen er underlagt klubbens hovedstyre og videre bundet av vedtak fattet på 

klubbens årsmøte. 

 

 

§ 2. Oppgaver 

 

 Skiskytergruppen skal administrere det som naturlig hører inn under klubbens 

engasjement innen skiskyting. 

 

Alle arrangementer skal legges frem for hovedstyret, men gruppen står selv for den 

tekniske gjennomføring av disse. I idrettstekniske saker som bare vedrører gruppen, 

handler gruppen selvstendig. 

 

 Gruppen skal sørge for å aktivisere medlemmene ved arrangementer, og hvis det er 

nødvendig, fungere som uttagningsnemnd og sende rapport til klubbens hovedstyre. 

 

 Den skal videre sørge for at klubbens lover og tradisjoner holdes, og rapportere 

overtredelser til klubbens hovedstyre. 

 

 Gruppen er økonomisk underlagt klubbens hovedstyre som bestemmer i hvilken 

utstrekning gruppen kan forplikte klubben.  

 

 

§ 3 Årsmøte 

 

 Gruppens årsmøte holdes hvert år innen utgangen av juni måned dog før klubbens 

årsmøte. 

 

           Årsmøtet innkalles av styret med minst 3 ukers varsel, direkte til medlemmene eller 

ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til 

styret senest 2 uke før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for 

medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. 

 

 Alle skiklubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Styret kan invitere andre 

personer og/eller media til å være tilstede. 

 

 Stemmeberettiget er alle medlemmer av klubben som har fylt 15 år samt foreldre av 

barn under 15 år som er medlem av klubben.  
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 Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. 

Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. 

 

 På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på 

sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av 

de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om 

godkjenning av saksliste. 

 

 

§ 4 Ledelse av årsmøtet 

 

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av 

skiklubben. 

 

 

§ 5 Stemmegivning på årsmøtet 

 

 Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med 

alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. 

 Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater 

kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemning, må 

stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som skal velges ved 

vedkommende avstemning.  Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke 

foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke 

og stemmene anses ikke avgitt. 

 

 Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de 

avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd 

flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

 

 Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle for å anses valgt ha mer 

enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av 

vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første 

omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så 

bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemningen anses de 

valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved 

loddtrekning. 

 

 

§ 6 Årsmøtets oppgaver 

 

 Åresmøtet skal som et minimum behandle følgende: 

 

 Etter åpning: 

 

 1. Godkjenne antall stemmeberettigede medlemmer. 

 2. Velge dirigent og referent. 

 3. Velge to medlemmer i tillegg til dirigenten til å undertegne protokollen. 

 4. Godkjenne sakslisten. 
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 Behandle: 

 

 5. Skiskytergruppens årsmelding. 

6. Skiskytergruppens regnskap  

7. Behandle innkomne forslag. 

 8. Vedta gruppens budsjett 

   

 Velge: 

 

  9. Gruppeleder for ett år. 

10. Halvparten av styremedlemmer for 2 år. Ett av styremedlemmene velges til 

nestleder for 1 år. 

11. Leder og nestleder til valgkomite som utenom disse består av 

foreldrekontakter. 

  

 

§  7 Ekstraordinære årsmøter 

 

 Ekstraordinært årsmøte holdes når skiskyterstyret, klubbens styre eller klubbens 

årsmøte bestemmer det, eller når minst en tredjedel av de stemmeberettigede 

medlemmene krever det. 

 

 Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 3 ukers varsel. 

 

 Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er 

kunngjort i innkallingen. 

 

 

§ 8 Styret. 

 

 Gruppen skal ledes av et styre på minst 4 personer. 

 

 Styret skal: 

 

 1. Iverksette vedtak i skiskytergruppen og klubbens årsmøte  

2. Oppnevne etter behov, komiteer/utvalg/personer for forskjellige oppgaver, og 

utarbeide instruks og retningslinjer for disse. 

3. Administrere og føre nødvendig kontroll med gruppens økonomi i henhold til 

de for idretten til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. 

 4. Forestå gruppens daglige ledelse og representere den utad. 

5. Utarbeide gruppens årsmelding og regnskap, samt forslag til budsjett som 

legges frem for gruppens årsmøte for deretter å fremlegges for klubbens 

årsmøte.  

6. Holde møte når gruppens leder bestemmer det, eller et flertall i styret forlanger 

det. 

 7. Føre protokoll fra alle styremøter. 

 

 Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med 

flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme 

dobbelt. 
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§ 9 Vedtektsendringer. 

 

 Endringer i disse vedtekter kan bare foretas av styret i hovedklubben etter innstilling 

fra skiskytergruppen.  

 

 


