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Vedtekter for Hjørungavåg Pistolklubb 

 

Vedtatt på Årsmøte 07.03.2023 

 

§ 1. FORMÅL 

Klubbens formål er ved samarbeid å fremme ferdighet i pistolskyting ved trening og 
konkurranser og ellers vekke forståelse for pistolskyting som sportsgren blant befolkning og 
myndigheter. 

 

§ 2. ORGANISATORISK TILKNYTTING 

Klubben er tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Skytterforbund.  

 

§ 3. MEDLEMMER 

Klubben er en regional pistolklubb for kommunene Hareid, Ulstein, Herøy og Sande. 

Som medlem kan tas opp begge kjønn. For nye medlemmer er det en prøvetid på 6 mnd. Under 
prøvetiden må vedkommende vise interesse og delta i instruksjon vedrørende våpenbruk og 
standplass/baneopptreden. 

Medlemskap er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.  

Medlemmer av andre pistolklubber kan opptas som medlem etter godkjenning av styret, da som 
støttemedlem/sekundærmedlem.  

 

§ 4. STEMMERETT OG VALGBARHET 

For å ha stemmerett på klubbens møter må et medlem ha fylt 20 år, ha vært medlem i minst 1 
måned, og ikke skylde klubben kontingent.  

Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i klubben, og som representant til 
ting eller møte i overordnet idrettsorganisasjon.  
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§ 5. EKSLUSJON 

Styret kan ekskludere et medlem som finnes uverdig. Vedtaket kan bringes inn for årsmøtet. 

 

§ 6. KONTINGENT 

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.  

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre 
rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av klubben. Strykes et medlem, kan det ikke tas 
opp igjen før skyldig kontingent er betalt.  

Medlemmer under 20 år betaler en lavere kontingent.  

 

§ 7. TILLITSVALGTES GODTGJØRELSER 

Tillitsvalgte kan motta en godtgjørelse for sitt arbeid, samt refusjon for faktiske utgifter.  

Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av lagets regnskap.  

 

§ 8. ÅRSMØTE 

Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år innen 1. April påfølgende år. 

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved 
kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 
uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før 
årsmøtet.  

Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet.  

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter.  

På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om lovendring 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.  
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§ 9. ÅRSMØTETS OPPGAVER 

Årsmøtet skal:  

1. Behandle lagets årsmelding. 
2. Behandle lagets regnskap i revidert stand. 
3. Behandle innkomne forslag. 
4. Fastsette kontingent. 
5. Vedta lagets budsjett. 
6. Bestemme lagets organisasjon ( jfr § 15 ). 
7. Velge: 

1. Formann og Nestformann 
2. Sekretær, kasserer, 4 styremedlemmer. 

Formann velges for ett år. De øvrige for 2 år, dog skal nestformann og sekretær 
være på valg det ene året, og kasserer det neste. 

3. Representanter til ting og møter de organisasjoner laget er tilsluttet. 

 

§ 10. EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER 

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller 
når minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.  

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel.  

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

 

§ 11. GRUPPER / AVDELINGER 

Klubben kan organiseres med under-avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte 
tillitspersoner eller av valgte styrer. Lagets årsmøte bestemmer opprettelsen av under-
avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.  

Under-avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets 
godkjennelse.  
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§ 12. VEDTEKTSENDRING 

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært 
oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.  

 

§ 13. OPPLØSNING 

Oppløsning av kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 
flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må 
vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.  

Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av klubben.   

 


