Vedtekter Narvik Slalåmklubb
Stiftet 20. januar 1957
Loven er godkjent av Norges Idrettsforbund av 27. februar 1957
§1

Formål
Lagets formål er ved samarbeide og kameratskap å fremme alpin skisport og friluftsliv i sunne
former, samt andre idrettsgrener årsmøte vedtar.

§2

Organisasjon
Laget er tilsluttete Norges Idrettsforbund gjennom Ofoten og Sør-Troms Idrettskrets og
Norges Skiforbund.

§3

Medlemmer
Enhver som innordner seg under lagets og overordnede idrettsmyndigheters lover, kan tas
opp som medlemmer. Ved innmelding oppgis alder og bopel og om søkeren tidligere har
vært medlem av lag tilsluttet Norges Idrettsforbund. Et medlem kan ikke tas opp hvis
forpliktelser til et annet lag ikke er oppfylt.
a. Aldersgrense for stemmerett er 16 år.
b. Et hvert medlem er forpliktet til å motta verv som årsmøte måtte pålegge ham. En har dog
rett til å frasi seg valg i like lang tid som en har hatt tillitsverv.
c. Hvis et medlem handler mot klubbens lover, virker til skade for klubben eller idretten, eller
viser ukameratslig oppførsel, kan styret utelukke ham som medlem. Vedkommende medlem
kan dog appellere styrets vedtak til klubbens årsmøte, hvis avgjørelsen er endelig.
d. Som æresmedlem kan styret etter enstemmig beslutning i fulltallig styremøte innstille for
årsmøte særlige fortjente medlemmer. Æresmedlemmer har forslag- og stemmerett.

§4

Kontingent
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøte og skal innbetales forskuddsvis. Medlemmer
over 16 år betale ½ kontingent.
a. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn 1-ett-år, mister sine rettigheter og kan av
styret strykes av klubben og ikke tas opp før kontingenten er ordnet.
b. Styret har høve til å frafalle kontingenten for medlemmer som har vært langvarig sjuk,
arbeidsledig, går på skole eller er i militærtjeneste. Søknad om ettergiving av kontingenten
må være behandlet i styret i god tid før årsmøte.
c. Der skal føres kartotek over samtlige medlemmer, ajourført til hvert årsmøte.
d. Ved kontingentinnbetaling følges kalenderåret.

§5

Årsmøter
Årsmøte avholdes hvert år i mai måned og kalles innmed minst 3 ukers varsel.
Årsmøte behandler:
1. Årsmelding
2. Regnskap i revidert stand
3. Framlegg som er kommet inn

1

4. Valg
a. Valg på formann, nestformann, sekretær, kasserer, oppmann, 2 styremedlemmer,
samt 2 varamenn til styret. Det foretas særskilt valg på hvert medlem av
arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget har en funksjonstid på 2-to-år. Etter 1 års
funksjonstid uttrer 3 medlemmer ved loddtrekning og senere etter tur.
b. Valg av et utvalg bestående av 3-tre-medlemmer som får til oppgave å ta ut de
løperne som skal representere klubben ved utenbys renn.
c. Valg av 2 revisorer med varamenn.
d. Valg av formann og sekretær for hver gruppe.
e. Valg av representanter til ting i de idrettsorganisasjoner laget er tilsluttet
overensstemmende med disse organisasjoners bestemmelser. Når et valg foregår
enkeltvis og en kandidat ikke oppnår flertall (d.v.s. minst 1 stemme 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 flere skal velges ved en avstemming, må alle, for å være valgt,
ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ikke tilstrekkelig antall 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 avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
5. Årsmøte gjør vedtak om å opprette eller legge ned grupper for de enkelte idretter.
6. Årsmøte gjør likeledes vedtak om opprettholdelse eller nedleggelse av stedsgrupper.
Årsmøte er vedtaksført med det antall stemmeføre medlemmer som møter. Alle vag
foregår skriftlig hvis det er mer enn ett framlegg. Valgbare er stemmeføre medlemmer
over 17 år. Framlegg må være sendt til styret mist 8 dager før årsmøtet. I alle saker skal
vedtakene for å være gyldig være fattet med flertall av de avgitte stemmer, når ikke
annet er bestemt i loven. De vedtak som gjøres må være i samsvar med overordnede
idrettsorganisasjoners lover og bestemmelser
§6

Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det eller 1/3 av de stemmeføre
medlemmer krever det. De kunngjøres på samme måte som ordinære årsmøter og kalles inn
med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den eller de saker
som er kunngjort i innkallingen.

§7

Medlemsmøter
Medlemsmøter holdes når styret finner det nødvendig.

§8

Styret
Klubben ledes av et styre på 7 medlemmer; formann, nestformann, sekretær, kasserer,
oppmann og 2 styremedlemmer. For å være vedtaksført må et flertall av styret være tilstede.
Styret har til oppgave å ivareta klubbens og medlemmenes interesser, sammenkalle til møter
og forstå de forskjellige arrangementer. Styret forvalter klubbens midler.

§9

Styrets arbeid
a. Formannen har den daglige ledelse av klubben. Han skal anvise alle utbetalinger. Han
leder styrets forhandlinger og klubbens møter hvis ikke annet er fastsatt. Han skal påse at
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b.
c.

d.

e.

f.
§ 10

valg, adresseforandringer o.l. som har interesse for krets og forbund blir meldt.
Formannen må sammen med kassereren og revisoren sende inn oppgaver over lagets
medlemmer pr 1. januar til overordnede instanser.
Nestformann fungerer som formann under dennes fravær.
Sekretæren skal føre protokoll over alle styremøter, medlemsmøter og årsmøter. Han
skal i samråd med formannen føre klubbens korrespondanse. Han skal dessuten være
klubbens arkivar.
Kassereren fører klubbens regnskaper og medlemsfortegnelse. Klubbens midler settes
inn i ban eller anbringes på annen forsvarlig måte og kan ikke tas ut uten fungerende
formann og kasseres underskrifter. Styret bestemmer hvor stort beløp kassereren til
enhver tid kan ha i kassen. Underkasserere kan velges hvis det er behov for det.
Revisorene skal gjennomgå regnskapene etter hvert arrangement av betydning, og minst
en gang hvert kvartal kontrollere kassen, og minst to ganger om året se etter at
verdipapirene og andre eiendeler er tilstede.
Enhver revisjon føres inn i revisjonsprotokollen med nødvendige merknader. Protokollen
legges fram for styret så snart råd er.

Gruppestyre
Har lagets årsmøte gjort vedtak om å opprette grupper, ledes hver gruppe av et styre på
minst tre medlemmer; formann, sekretær og materialforvalter. Formann og sekretær velges
på det ordinære årsmøte. Materialforvalter velges på årsmøte i gruppen som holdes straks
etter lagets årsmøte. Gruppens formann er medlem av lagsstyret. Ved forfall plikter et annet
medlem av gruppestyret å møte. Lagets kasserer tiltrer gruppestyret ved arrangement av
økonomisk betydning.
a. Gruppestyret er økonomisk lagt under lagsstyret. Alle medlemmer betaler den samme
kontingent til lagets kasse.
b. Gruppestyret skal behandle alle saker av faglig art som gjelder gruppens idrettsgren og i
idrettstekniske saker er gruppen selvstendig.
c. Gruppestyret legger fram for årsmøte idrettslig melding om gruppens virksomhet,
deltagelse og oppnådde plasseringer i stevner m.v.

§ 11

Lovendringer
Endring av denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å være
ført opp på sakslista og krever 2/3 flertall blant de fremmøtte. Paragraf 12 kan ikke endres.

§ 12

Oppløsning
Oppløsning av laget kan bare vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall, etter at forslag
herom på forhånd er satt opp på sakslista, som er tilstillet medlemmene minst 12 dager før
møtet. Blir oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall, holdes det ekstraordinært årsmøte 1
måned senere, og for at laget skal kunne oppløses må vedtaket gjentas her med minst 2/3
flertall. Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak som
sammenslutning og nødvendige lovendringer i samsvar med det, treffes i samsvar med
laglovens bestemmelser om lovendringer. I tilfelle oppløsning tilfaller lagets eiendeler Norges
Idrettsforbund eller formål godkjent av Idrettsstyret.

3

