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Historikk 

 
Haugesund Pistolklubb ble stiftet i 1964 og er medlem av Norges Idrettsforbund 
(NIF). 
Vi er også tilsluttet Norges Skytterforbund (NSF) gjennom Rogaland Skytterkrets. 
Klubben har også tilknytning til Norges Svartkrutt Union (NSU) og Scandinavian 
Western Shooters (SWS). 
Klubben har omtrent 400 medlemmer, og er en av de største pistolklubbene i 
Rogaland. 
 

 
Haugesund Pistolklubbs formål 

 
Haugesund Pistolklubb skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet 
er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske 
komité. 
 
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige 
aktiviteter skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 
 

 
Visjon 

 
Haugesund Pistolklubb skal videreutvikle skyting som populær, trygg, sikker og sunn 
sport og hobby. Skyting skal være en positiv aktivitet for alle med interesse for 
sporten uansett alder, nivå, etnisitet og fysisk begrensning. 
 

 
Verdigrunnlag 

 
Haugesund Pistolklubb har nulltoleranse for doping og forventer at klubbens 
medlemmer identifiserer seg med disse verdiene og vil jobbe for å fremme disse i 
enhver anledning, for klubbens og sportens beste. 
Klubbens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, trygghet, lojalitet og likeverd. 
Klubbens aktiviteter skal bygge på grunnverdier som gir idrettsglede og er med på å 
fremme skytesporten på en positiv måte lokalt og nasjonalt. 
 

Virksomhetsidéen 
 
Vi ønsker å være en inkluderende klubb for alle, som fremmer klubbens 
verdigrunnlag gjennom våre aktiviteter. 
 
Haugesund Pistolklubb er i dag en av de største pistolklubbene i Rogaland og har sitt 
anlegg plassert i Kuleisen flerbrukshall, i Haugesund idrettspark 
 
 
 
 

Hovedmål 
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Gi et attraktivt og tilfredsstillende sportslig tilbud til skyttere i alle aldere og på alle 
nivåer via klubbens grener. Dette fremmer aktivitet, øker nivået, gir mer og bedre 
stevne representasjon og gjør klubben godt synlig på resultatlistene. 
 

Virkemiddel 
 

 Jobbe aktivt ut mot potensielle medlemmer 
 Økt bruk av hjemmesiden  
 Jobbe med inaktive barn, voksne og innvandrere 
 Skape tilbud til de som ikke ønsker å være en del av organiserte aktiviteter 
 Skolere flere trenere 
 Bygge opp en større tilhørighet til klubben gjennom ulike aktiviteter, hvor man 

kan samle foreldre, besteforeldre og andre til sosialt samvær 
 Ytterligere profesjonalisering av klubben 

 
 

Idrettslagets organisasjon 
 

 
 

Årsmøtet 
 

 Årsmøtet er laget høyeste myndighet 
 Årsmøte blir avholdt innen utgangen av mars 
 Protokoll fra årsmøtet sendes til NIF via samordnet rapportering 
 Innkalling til årsmøte skal skje minst fire uker før årsmøtet avholdes 
 Innkalling annonseres på web-siden, mail og facebook 
 Innkomne forslag skal være styre i hende minst 14 dager før årsmøtet 
 Sakspapirer sendes ut minst 1 uke før årsmøtet 
 Årsmøtet er for medlemmer i idrettslaget, dvs. de som har betalt 

medlemskontingenten 
 Årsmøte legger grunnlaget for styret sitt arbeid og alle som ønsker å bli med å 

bestemme hvordan klubben skal drive bør stille på årsmøte 
 

Årsmøte

Hovedstyre

Valgkomitè
Undergrupper: 

Svartkrutt
Western

Kontrollkomité
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Styrets funksjon og sammensetning 

 
Leder, nestleder, 6 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. 
 

 Planlegge å ivareta lagets totale drifts, herunder mål- og strategiarbeid, 
budsjett og regnskap 

 Iverksette bestemmelser og vedtak fattet på årsmøte eller andre overordnede 
organer 

 Stå for lagets daglige ledelse og representere laget utad 
 Disponere lagets inntekter og eiendeler, samt holde kontroll på lagets 

kostnader 
 Oppnevne komitéer og utvalg etter behov, og utarbeide instrukser for disse 

 
 

Undergrupper 
 
Fleridrettslag har undergrupper, hvordan de organiseres er opp til hvert enkelt lag. 
Det som er viktig er at alle gruppene står samlet og jobber bra sammen. 
 
 Svartkrutt 

o Leder 
o Medlemmer 

 
 Western 

o Leder 
o Medlemmer 

 
 

Medlemmer 
 
Medlemskap i Haugesund Pistolklubb er først gyldig og regnes fra den dagen 
kontingenten er betalt. 
For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha vært tilsluttet idrettslaget i 
minst 1 måned og ha betalt kontingent. 
 
Medlemskap i Haugesund Pistolklubb kan opphøre ved utmelding, strykning eller 
eksklusjon. 
Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. 
 
Strykning kan finne sted av medlem som skylder kontingent for mer enn ett år. 
Medlem som strykes kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. 
 
Ved innmelding skal medlemmer fylle ut ett skjema med navn, fødselsdato, adresse, 
mailadresse og mobilnummer. Dette fordi det er et krav i NIF. Navn på foresatte (om 
medlem er under 18 år) 
 
Medlemskontingent blir sendt ut fra klubbens medlemssystem. 

 
Aktivitet 
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Haugesund Pistolklubb har ansvar for aktiviteter innen pistolskyting, inkludert 
svartkruttskyting og westernskyting. 
 

Anlegg 
 
Haugesund Pistolklubb disponerer i dag Kuleisen flerbrukshall, og et område på 
Kalland etter avtale med Haugesund og Sveio Skytterlag, for feltskyting. 
 

Arrangement 
 
Haugesund Pistolklubb gjennomfører årlig en hel del stevner i Kuleisen flerbrukshall, 
samt ukentlige treninger og feltskytingsstevner Kalland / Haugesund og Sveio 
Skytterlag. 
 

Informasjon 
 
Haugesund Pistolklubb informerer sine medlemmer via sin hjemmeside, som har 
adresse: http://haugesund-pistolklubb.no/ i tillegg til facebook, mail og SMS. 
 

Økonomi 
 

- Hovedstyret er juridisk ansvarlig for idrettslagets økonomi 
- Hovedstyret er ansvarlig for å sette opp budsjett før årsmøtet 
- Alle større innkjøp skal godkjennes av styret 

 
Regnskap 

 
Haugesund Pistolklubb bruker Visma eAccounting til føring av regnskap. 
 
Alle inn- og utbetalinger skal gå igjennom klubbens kontoer. 
 

Medlemskontingent 
 
Medlemskontingenten fastsettes på årsmøte som egen sak. 
Styret kan beslutte å ilegge treningsavgift i den utstrekning dette er nødvendig for 
inndekning av kostnader. 

 
Reklame/sponsoravtaler 

 
Klubbens styre inngår avtaler med aktuelle sponsorer. 
 

Utleie 
 
Utleie av klubbens lokaler gjøres etter avtale med styret. 
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Merverdiavgift 
 

Grense for merverdiavgiftsplikt 
- Merverdiavgiftspliktig omsetning på over kr 140.000 på 12 måneder. 
- I fleridrettslag kan hver selvstendig gruppe søke fylkesskattekontoret om å 

få bli selvstendig avgifts subjekt. 
 
Pliktig virksomhet 

- Kioskvirksomhet hvor man har faste, daglige åpningstider. 
- Serveringsvirksomhet ved regelmessig avholdte offentlige 

dansetilstelninger, bingovirksomhet med mer. 
- Omsetning som er av profesjonelt preg. 
- Tilstelninger/dugnader som varer mer enn 3 dager. 
- Sponsor, arenareklame og annonser (dersom tidsskriftene utkommer mer 

enn 4 ganger pr år). 
 
Frivirksomhet 

- Billettinntekter 
- Vanlige medlems- og startkontingenter 
- Offentlige tilskudd 
- Lotteriinntekter 
- Bingoinntekter 
- Gaver 
- Kiosksalg på egne arrangement 

 
 
 

Økonomisk utroskap/varslingsplikt 
 
Haugesund Pistolklubb har et stort ansvar i å forvalte klubbens penger på en 
forsvarlig måte. Ved mistanke om økonomisk utroskap plikter styret å foreta 
nødvendige grep i henhold til idrettens og samfunnets lover og retningslinjer. Hvis 
noen av klubbens medlemmer eller styrende organer har mistanke om økonomisk 
utroskap plikter de å varsle om dette til klubbens styre. 
Haugesund Pistolklubb har kjøpt underslagsforsikring. 
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Alkohol 
 

Idrettens holdning til alkohol 
Vedtatt av Idrettstyret 16. mars 2004, sak 54 
 
1. Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité skal fremstå som en organisasjon 
som arbeider mot bruk av alkohol i idrettslig sammenheng. (NIFs lov § 11-2 g). 
 
2. Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt 
og alkoholfritt idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder 
for barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne alder.  
 
3. Medlemmene i organisasjonen skal informeres om de skadevirkninger alkohol har 
på prestasjonsevnen, sikkerheten og det sosiale miljø. 
 
4. Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På tribunene skal det 
derfor ikke nytes alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter. I lokaler tilknyttet 
idrettsanlegg gjelder de kommunale skjenkebestemmelser dersom lokalet leies ut til 
private. (NIFS lov § 11-2 g). 
 
5. Idretten skal ha en restriktiv holdning til samarbeidsavtaler med bedrifter som har 
en vesentlig del av sin virksomhet knyttet til salg av alkoholholdige drikke/ produkter. 
Alle organisasjonsledd pålegges å følge norsk alkohol-lov med forskrifter og 
retningslinjer. Arenareklame og utstyrsreklame utføres iht. gjeldende lovverk. 
Særforbund og kretser informerer underliggende ledd, herunder klubber og lag. 
Norsk alkohollov gjelder for alle som deltar på idrettsarrangement i Norge. Det vil si 
at også internasjonale aktører må forholde seg til den norske lovgivningen når de 
deltar på idrettsarrangement i Norge. 
Forbudet mot reklame for alkoholholdig drikk finner vi i alkohollovens § 9-2. All 
reklame for alkoholholdig drikk er forbudt. Alkoholholdig drikk er definert som drikk 
med alkoholinnhold over 2,50 volumprosent alkohol. I utgangspunktet rammes ikke 
reklame for lettøl av forbudet. Det er imidlertid forbudt å reklamere for andre varer 
med samme varemerke eller kjennetegn som alkoholholdig drikk. Dette stiller 
særskilte krav til lettøl reklame. 
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Politiattest 
 
Politiattest skal avkreves av personer som skal utføre oppgaver for idrettslaget som 
innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med 
utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år. 
Personer under 18 år skal også avkreves politiattest. Den nedre grense er 15 år. 
 
Hvem vi skal ha politiattest fra er: trenere, oppmenn, lagledere, foreldre som er med 
på turneringer som ledere. De som ofte kjører andre sine barn. Det er bedre å ha for 
mange attester enn for lite. 
 
Hva skal idrettslaget gjøre? 

- Styret skal oppnevne en person som er ansvarlig for å håndtere ordningen 
med politiattest i idrettslaget. Det skal også oppnevnes en 
vararepresentant 

- Styret må informere om ordningen på idrettslaget hjemmeside. Der skal 
også navn og kontaktinfo på personene som skal håndtere ordningen i 
idrettslaget fremgå 

- Idrettslaget må fastsette hvilke oppgaver og hvilke personer som er 
omfattet av ordningen 

- Det enkelte medlem skal sende inn søknad om politiattest til politiet. 
Søknaden må undertegnes av søkeren og den styreoppnevnte. Attesten 
sendes fra politiet til den enkelte søker 

- Alle som skal ha politiattest må fremvise attesten for den styreoppnevnte. 
- Den styreoppnevnte skal lagre opplysningene om hvilke personer som er 

avkrevd politiattest, at attest er fremvist og dato for fremvisningen. Selve 
attesten beholdes av søkeren 

- Idrettslaget skal ikke gi oppgaver som innebærer et tillits- eller 
ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med 
utviklingshemming til personer som ikke fremviser politiattest eller som har 
anmerkninger på attesten 

 
Ved råd eller veiledning kan NIF kontaktes på tel 800 30 630 eller e-post 
politiattest@idrettsforbundet.no 
 


