Til medlemmene i Haugesund Pistolklubb

19.01.2021, Haugesund

Innkalling til årsmøte i Haugesund Pistolklubb 2020
Styret innkaller herved til årsmøte i Haugesund Pistolklubb.
Årsmøtet avholdes 22. februar 2021 kl. 18.00 i Kuleisen, Hanne Hauglands veg 2, 5519 Haugesund.
Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest to uker før årsmøtet,
dvs. 8. februar 2021, kl. 18.00, til haupk@haugesund‐pistolklubb.no. Vennligst bruk vedlagte mal.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke
før årsmøtet på vår web‐side, haugesund‐pistolklubb.no.
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Haugesund Pistolklubb i
minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine
økonomiske forpliktelser til Haugesund Pistolklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett
og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se
Haugesund Pistolklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Haugesund Pistolklubb
kontaktes på e‐mail, haupk@haugesund‐pistolklubb.no.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret

Til medlemmer i Haugesund Pistolklubb
08.02.2021, Haugesund

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Haugesund Pistolklubb
2020
Styret viser til innkalling til årsmøte av 19.01.2021.
Årsmøtet avholdes den 22. februar 2021 kl. 18.00 i Kuleisen, Hanne Hauglands veg 2, 5519 Haugesund.
Under følger saklisten for årsmøtet:
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Velge dirigent(er)
Sak 3: Velge protokollfører(e)
Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5: Godkjenne innkallingen
Sak 6: Godkjenne saklisten
Sak 7: Godkjenne forretningsorden
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap for 2020 i revidert stand
Sak 10: Behandle forslag og saker
Ingen innkomne forslag
Sak 11: Fastsette medlemskontingent for 2022 og treningsavgift for 2021, eller gi fullmakt til å
fastsette treningsavgifter
Sak 12: Behandle idrettslagets budsjett for 2021
Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Organisasjonsplan er under utarbeidelse, vedlagt plan er et utkast
Sak 14: Foreta følgende valg:
14.1 Styre:
‐ leder
‐ nesteleder
‐ styremedlem[mer]
‐ varamedlem[mer]
14.2 Kontrollutvalg:
‐ medlemmer
‐ varamedlem[mer]
14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
14.4 Valgkomité:
‐ leder
‐ medlemmer
‐ varamedlem
14.5 Øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan
Valg av representanter til styret i Kuleisen
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Sak 15: Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap
Ikke relevant
[Vedlagt følger følgende dokumenter:
- Styrets forslag til forretningsorden
- Idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
- Regnskap i revidert stand
- Kontrollkomitéens beretning
- Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer
- Styrets forslag til medlemskontingent, og eventuelt treningsavgifter eller vedtak om fullmakt
- Styrets forslag til budsjett
- Styrets forslag til organisasjonsplan
- Valgkomitéens innstilling
- Styrets innstilling til ny valgkomité

Ved spørsmål om årsmøtet, kan Haugesund Pistolklubb kontaktes på mail, haupk@haugesund‐
pistolklubb.no
Med vennlig hilsen
Styret
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Forretningsorden for Haugesund Pistolklubb
1. Alle medlemmer har tale‐, forslags‐, og stemmerett, forutsatt at de har vært medlem i minst en måned.
Øvrige medlemmer og inviterte gjester har talerett.

2. Årsmøtet ledes av den valgte dirigent.

3. Protokollen føres av den valgte protokollfører.

4. Årsmøtet velger tellekorps etter innstilling fra styret for nødvendig opptelling av avgitte stemmer etter
dirigents beslutning om tellemåte.

5. Ingen medlemmer gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for innledningsforedrag
settes taletiden til: 5 min. første gang, 3 min. andre gang og 2 min. tredje gang.

6. Medlemmer som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid.

7. Dirigent kan forkorte taletiden og sette strek for talerlisten etter behov.

8. Alle forslag, unntatt til forretningsorden, skal leveres skriftlig til dirigent, og være undertegnet med
medlemmets navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. Tidligere forslag kan ikke trekkes
tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering.

9. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte stemmer. Alle valg der det
foreligger flere enn ett forslag foregår skriftlig eller om det stilles krav om det. Blanke stemmesedler teller ikke,
og stemmene regnes som ikke avgitt. Øvrige avstemminger foregår med håndsopprekking.

10. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak med antall stemmer for og
imot.

11. Begrepet «TIL FORRETNINGSORDEN» er for å tilkjennegi at man er uenig i dirigentens måte å lede møtet
eller voteringen på.

Styret i Haugesund Pistolklubb

Årsmøte Svartkruttgruppen 2021
Aktivitet:
2 stk kombistevner i Sponavika og 2 stk kombistevner på Blikshavn

Tore Har deltatt på NM i langhold

2: Gruppens Regnskap
I KASSEN: 8200 kr

3. Stevner for 2021
2‐4 .stk kombistevner

4: Valg av Gruppestyre
Leder: Tore Martinsen
Styremedlem: Alf Jostein Dale
Styremedlem: Nils Søvik
Styremedlemmer gjenvalgt.

Sensitivity: Internal

Årsmøte
SMS 4 Januar 2021

HOLE IN THE WALL
Hole in The Wall hadde 10 medlemmer 31.12. 2020.Årsmøtet ble avholdt
med avstemming på SMS grunnet Corona.
Det blir 12 skytinger også i 2021. 2 kombistevner med svartkrutt.
Regnskap 2020:
Bank:
 På konto pr, 08.04.2020
kr 2 437,75
Beløp på konto er overføring fra A Mæland etter årsmøte 2020.
 Kontingent inn
kr. 3 000,00
 Overført fra kasse 18.12.2020
kr 4 580,00
 Renter
kr.
00,00
 Kontingent ut
kr.- 2.300,00
 Omkostninger, porto april
kr. - 205

kr.
 SUM bank pr.31.12.2020
kr 7 714,75
Kasse:


Kontant kasse avviklet og overført til bank 18.12 2020.

Totalt

kr. 7 714,75

Treningsgebyr 2020 overført konto i sammen med
kontantbeholdning fra kasse, treningsgebyr utgjør 500 kr.
Solgte hagelskudd 50 stykk a kr 4 overført til kasse i sammen
med kontantbeholdning utgjør 200 kr
Varebeholdning: 2 850 hagleskudd á kr. 4,00 = kr. 11.400,00
Kontingenten holdes uforandret på kr. 300,-.

Styret

Innstilling fra valgkomité
Styret 2020:
Leder: Gunnar Orthe, på valg
Nestleder: John Lothe, på valg
Styremedlem: Terje Eik‐Nes, på valg
Styremedlem: Arne Horneland, på valg
Styremedlem: Rolf Høvring, på valg
Styremedlem: Ole Martin Bentsen, ikke på valg
Styremedlem: Emil Frøvik, ikke på valg
Styremedlem: Arne G. Taraldsøy, ikke på valg
1. varamedlem: Odd Harald Pedersen, på valg
2. varamedlem: Kjell Olav Nuntun, ikke på valg
Innstilling fra valgkomité, styret:
Leder: Gunnar Orthe, 1 år
Nestleder: John Lothe, 2 år
Styremedlem: Terje Eik‐Nes, 2 år
Styremedlem: Monica Kolbjørnsen eller Øivind André Ask, 2 år
Styremedlem: Rolf Høvring, 2 år
1. varamedlem: Anita Øvrebø Grønningen, 2 år
Kuleisen styret 2020:
Representant: Gunnar Orthe, på valg
Representant: John Lothe, på valg
Vara representant: Kjell Olav Nuntun, ikke på valg
Innstilling fra valgkomitéen, Kuleisen styret:
Representant: John Lothe, 2 år
Representant: Arne Horneland, 2 år
Kontrollkomité 2020:
Leder: Reidun Ann Støle, ikke på valg
Medlem: Kjell Erik Olaisen, på valg
Varamedlem: Åge Olaussen, ikke på valg
Innstilling fra valgkomitém kontrollkomité:
Medlem: Kjell Erik Olaisen, 2 år
Valgkomité 2020:
Leder: Gjermund Viland, sluttet
Medlem: Monica Kolbjørnsen, på valg
Medlem: Øivind André Ask, ikke på valg
Varamedlem: Eirik Apeland, ikke på valg
Innstilling fra styret, valgkomité:
Leder: Johann Bjørn Adamsson, 2 år
Medlem: Monica Kolbjørnsen eller Øivind André Ask
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LOV FOR HAUGESUND PISTOLKLUBB
(ihht vedtak av Idrettsstyret 23. oktober 2019)
Lov for Haugesund Pistolklubb, stiftet 2. desember 1964, med senere endringer,
senest av 24. februar 2020
I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

§1

Formål

(1)

Haugesund Pistolklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges
idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).
Haugesund Pistolklubb skal ved samarbeid og kameratskap fremme
skyttersporten og ivareta medlemmenes interesser overfor lokale og
nasjonale myndigheter.

(2)

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All
idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede,
fellesskap, helse og ærlighet.

§ 2 Organisasjon
(1)

Haugesund Pistolklubb er selveiende og frittstående med utelukkende
personlige medlemmer.

(2)

Haugesund Pistolklubb er medlem av Norges Skytterforbund.

(3)

Haugesund Pistolklubb er medlem av NIF gjennom Rogaland
idrettskrets, og Rogaland Skytterkrets, hører hjemme i Haugesund
kommune, og er medlem av Haugesund idrettsråd.

(4)

Haugesund Pistolklubb skal overholde overordnede organisasjonsledds
regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder for Haugesund Pistolklubb
uavhengig av hva som måtte stå i Haugesund Pistolklubbs egen lov.

§ 3 Medlemmer
(1)

For at en person skal opptas i Haugesund Pistolklubb må
vedkommende:
a) Akseptere å overholde Haugesund Pistolklubbs og overordnede
organisasjonsledds regelverk og vedtak.
b) Ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til Haugesund
Pistolklubb og andre organisasjonsledd i NIF.

(2)

Styret i Haugesund Pistolklubb kan i særlige tilfeller nekte en person
medlemskap. Før vedtak treffes, skal personen gjøres kjent med
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bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket
skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang.
Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er
mottatt. Klagen skal sendes til Haugesund Pistolklubbs styre, som
eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes,
sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.
(3)

Medlemskap i Haugesund Pistolklubb er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

(4)

Medlemmet plikter å overholde Haugesund Pistolklubb og overordnede
organisasjonsledds regelverk og vedtak.

(5)

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

(6)

Haugesund Pistolklubb kan frata medlemskap fra medlem som etter
purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder
kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i Haugesund
Pistolklubb og skal strykes fra lagets medlemsliste.

(7)

a) Styret i Haugesund Pistolklubb kan i særlige tilfeller frata et medlem
medlemskapet for en periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal
vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på
to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt
informere om klageadgang.
b) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at
vedtaket behandles av ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å
være til stede ved årsmøtets behandling av saken. Kravet må fremsettes
innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter
avholdes innen én måned.
c) Ved fratakelse av medlemskap kan Haugesund Pistolklubbs vedtak
påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at vedtaket er mottatt.
Klagen skal sendes til Haugesund Pistolklubbs styre, som eventuelt kan
omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket
opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.
Haugesund Pistolklubbs vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er
utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.

(8)

Haugesund Pistolklubb skal føre elektroniske medlemslister i idrettens
nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.
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II. TILLITSVALGTE

§ 4 Kjønnsfordeling
(1)

Haugesund Pistolklubb skal arbeide for lik kjønnsfordeling ved
valg/oppnevning til styrer, komiteer mv. og representasjon til
årsmøte/ting. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og
ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal
begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være
forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog
slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det
velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen
gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes
representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

(2)

Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med
bestemmelsen, skal styret innen én måned etter årsmøtet sende ut
innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende
medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt
styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.

(3)

Idrettsstyret kan pålegge Haugesund Pistolklubb å oppfylle
bestemmelsen, herunder innkalle til nytt årsmøte eller foreta ny
oppnevning.

(4)

Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra
denne bestemmelsen for et valg/oppnevning.

§ 5 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet,
forslagsrett mv.
(1)

For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og
kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet
organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært
medlem av Haugesund Pistolklubb i minst én måned og ha gjort opp
sine økonomiske forpliktelser til Haugesund Pistolklubb.

(2)

Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i
Haugesund Pistolklubb: medlem av styret, valgkomité, kontrollutvalg,
lovutvalg, revisor, utvalg som ilegger sanksjoner.

(3)

Et medlem kan ikke ha styreverv i flere idrettslag som deltar i samme
konkurranse. Tilsvarende gjelder andre tillitsverv som gir
påvirkningsmulighet over den aktuelle konkurranseaktiveten, eller
tilgang på informasjon som kan benyttes til ett av idrettslagenes fordel.
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(4)

Forslagsrett:
a) Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i Haugesund
Pistolklubb.
b) Styret i Haugesund Pistolklubb har forslagsrett til og på årsmøtet i
Haugesund Pistolklubb.
c) Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker
som ligger innenfor sitt arbeidsområde, og dets representant(er) har
forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.

(5)

Møte- og talerett:
a) Representant fra overordnet organisasjonsledd har møte- og talerett
på årsmøtet i Haugesund Pistolklubb.
b) Revisor har møte- og talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor
sitt arbeidsområde.

§6

Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for
arbeidstaker

(1)

Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som:
a) utfører lønnet arbeid for Haugesund Pistolklubb tilsvarende en stillingsbrøk på mer
enn 20 %, eller
b) mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra Haugesund Pistolklubb i løpet av et
kalenderår

(2)

En arbeidstaker i Haugesund Pistolklubb har ikke stemmerett på Haugesund
Pistolklubbs årsmøte, og er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i Haugesund
Pistolklubb eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant
ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke
gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.

(3)

En arbeidstaker i Haugesund Pistolklubb kan ikke velges eller oppnevnes som
representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan
heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det
organisasjonsledd representasjonen skjer.

(4)

Bestemmelsen er ikke til hinder for at Haugesund Pistolklubb gir de ansatte rett til å
utpeke ansattrepresentant(er) til Haugesund Pistolklubbs styre.

(5)

er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:
a) når vedkommende selv er part i saken,
b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende
linje eller i
sidelinje så nær som søsken,
c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en
part,
d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et
organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.
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Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å
svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om en
person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller
oppnevnt.
(6)

Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen
for et valg/oppnevning.

§7

Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med
tilknytning til Haugesund Pistolklubb

(1)

Et medlem som har en økonomisk særinteresse i driften av Haugesund Pistolklubb som
overstiger 1 G i løpet av kalenderåret, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i
Haugesund Pistolklubb eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder
styremedlem, ansatt eller aksjonær med vesentlig innflytelse, i en juridisk person som
har slik økonomisk særinteresse som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke
for styremedlem oppnevnt av Haugesund Pistolklubb. Tillitsvalgt som får slik
økonomisk særinteresse, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre
tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.

(2)

Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller
oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede
organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant med
tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.

(3)

En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt
eller oppnevnt.

(4)

Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne
bestemmelsen for et valg/oppnevning.

§ 8 Inhabilitet
(1)

En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i Haugesund Pistolklubb avgjørelsen i
saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen
som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om
inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.

(3)

Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte
underordnet i Haugesund Pistolklubb.

(4)

Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte,
oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne
påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at
vedkommende viker sete.
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(5)

Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person, som en
avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

(6)

I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende
medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere
medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems
habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I
sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra
om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres,
bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen
dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

(7)

I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en
part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers
finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste
overordnede til avgjørelse.

(8)

Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i Haugesund Pistolklubb.

§ 9 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll
(1)

Styrer, komiteer og utvalg i Haugesund Pistolklubb er vedtaksføre når et flertall av
medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved
stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

(2)

Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte, dersom et flertall av
medlemmene gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av
sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte
skal alle møtedeltakerne kunne kommunisere med hverandre.

(3)

Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for
Haugesund Pistolklubbs medlemmer, med mindre styret bestemmer noe annet i den
enkelte sak.

§ 10 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse
(1)

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres
vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.

(2)

Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.

(3)

Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.
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III. ØKONOMI

§ 11 Regnskaps- og revisjonsplikt mv.
(1)

Haugesund Pistolklubb er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et
årsregnskap som vedtas av årsmøtet. Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige
styremedlemmer. Dersom Haugesund Pistolklubb har daglig leder, skal også daglig
leder undertegne.

(2)

Haugesund Pistolklubb skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der
dette gjelder. Ved en årlig omsetning på fem millioner kroner eller mer, skal klubben
engasjere revisor og følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon selv om
klubben ikke er forpliktet til dette etter alminnelig lovgivning. For idrettslag som ikke
har regnskapsplikt etter alminnelig lovgivning, gjelder uansett følgende:
a) Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret og
skal
omfatte hele Haugesund Pistolklubbs aktivitet. Dersom Haugesund Pistolklubb er
inndelt i flere grupper/avdelinger, skal de enkelte grupper/avdelingers aktiviteter
også vises i regnskapet.
b) Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse.
c) Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter og
Haugesund Pistolklubbs art og omfang tilsier.
d) Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal
oppbevares på en trygg måte i minimum fem år etter regnskapsårets slutt.
e) Bankkonti skal være knyttet til Haugesund Pistolklubb, og skal disponeres av
minimum to personer i fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent
av minimum to personer i fellesskap.

(3)

Haugesund Pistolklubb skal ha underslagsforsikring.

§ 12 Budsjett
(1)

På årsmøtet skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i
resultatregnskapet. Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres
særskilt.

(2)

Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det
dekkes av positiv egenkapital.

(3)

Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

§ 13 Utlån og garanti
Haugesund Pistolklubb kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller
garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet.
Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.
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IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.

§ 14 Årsmøtet
(1)

Årsmøtet er Haugesund Pistolklubbs høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen
utgangen av mars måned.

(2)

Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene
eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på
Haugesund Pistolklubbs internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene
gjøres tilgjengelig på Haugesund Pistolklubbs internettside eller på annen forsvarlig
måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke
før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to
uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med
forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

(3)

Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av
innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er
saker som ikke kan behandles.

(4)

Alle Haugesund Pistolklubbs medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan
beslutte at andre personer og/eller media kan være til stede, eventuelt at årsmøtet kun er
åpent for medlemmer og andre med møterett.

(5)

Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som
minst tilsvarer antall styremedlemmer som skal velges av årsmøtet. Dersom årsmøtet
ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til
minimumsdeltakelse.

(6)

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er
oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan
behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av
saklisten.

§ 15 Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent eller protokollfører behøver å
være medlem.

§ 16 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge dirigent(er).
3. Velge protokollfører(e).
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4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne saklisten.
7. Godkjenne forretningsorden.
8. Behandle Haugesund Pistolklubbs årsberetning, herunder eventuelle
gruppeårsmeldinger.
9. Behandle Haugesund Pistolklubbs regnskap, styrets økonomiske beretning,
kontrollutvalgets beretning og eventuelt revisors beretning.
10. Behandle forslag og saker.
11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å
fastsette treningsavgifter.
12. Vedta Haugesund Pistolklubbs budsjett.
13. Behandle Haugesund Pistolklubbs organisasjonsplan.
14. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) 7 styremedlem og 2 varamedlemmer
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9
d) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Haugesund Pistolklubb
har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Haugesund Pistolklubb
har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. Leder og nestleder
velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges
varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold
til stemmetall
g) Kontrollutvalg velges med to medlemmer og ett varamedlem
h) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Haugesund Pistolklubb
har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
i) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem
j) Eventuelt øvrige valg i henhold til Haugesund Pistolklubbs organisasjonsplan
k) Til felles driftsselskap (Haugesund pistol- og curlinghall AS) skal det velges
inn 2 styremedlem og 1 varamedlem ved hvert årsmøte i HPK
Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter
velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det
velges 1. varamedlem, 2. varamedlem, osv.
15 Engasjere revisor til å revidere Haugesund Pistolklubbs regnskap, dersom
omsetningen overstiger gjeldende grense.

§ 17 Stemmegivning på årsmøtet
(1)

Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet
med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én
stemme, og ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke
avgitt.
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(2)

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om
det. Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som
inneholder flere kandidater enn det antall som skal velges, teller ikke, og stemmene
anses som ikke avgitt.

(3)

Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte
stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er
det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

(4)

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 varamedlem. 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 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.

§ 18

Ekstraordinært årsmøte

(1)

Ekstraordinært årsmøte i Haugesund Pistolklubb innkalles av Haugesund Pistolklubbs
styre med minst 2 ukers frist etter:
a) vedtak av Haugesund Pistolklubbs styre
b) vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, eller
c) skriftlig krav fra 1/4 eller 50 av Haugesund Pistolklubbs stemmeberettigede
medlemmer.

(2)

Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort
tilgjengelig på forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen.

(3)

Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede
medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det
ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten
krav til minimumsdeltakelse.

(4)

Ekstraordinært årsmøte i Haugesund Pistolklubb skal bare behandle de saker som er
angitt i vedtaket eller i kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.

(5)

Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv.
under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære
årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

§ 19 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter
eller betydelig omfang
Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i
forhold til Haugesund Pistolklubbs størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av
årsmøtet.
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§ 20 Haugesund Pistolklubbs styre
(1)

Haugesund Pistolklubb ledes og forpliktes av styret som representerer Haugesund
Pistolklubb utad. Styret er Haugesund Pistolklubbs høyeste myndighet mellom
årsmøtene.

(2)

Styret skal blant annet:
a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
b) Påse at Haugesund Pistolklubbs midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i
samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnede organisasjonsledd,
og sørge for at Haugesund Pistolklubb har en tilfredsstillende organisering av
regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.
c) Oppnevne komiteer/utvalg, og utarbeide mandat/instruks for disse.
d) Oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig for barneidretten.
e) Oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom
årsmøtet ikke har valgt representanter.
f) Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av Idrettsstyret.

(3)

Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets
medlemmer forlanger det.

§ 21 Kontrollutvalg
(1)

Kontrollutvalget har følgende oppgaver:
a) Påse at Haugesund Pistolklubbs virksomhet drives i samsvar med Haugesund
Pistolklubbs og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak.
b) Ha et særlig fokus på at Haugesund Pistolklubb har forsvarlig forvaltning og
økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og
økonomiske rammer.
c) Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en
uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta
regnskapsrevisjon, med mindre Haugesund Pistolklubb har engasjert revisor. I så
fall skal utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere
revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig.
e) Utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt instruks.

(2)

Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som
utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.

§ 22 Valgkomité
Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal
legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på
årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av
valgkomiteen med mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og
forslagsstiller at vedkommende ikke er aktuell for vervet.
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§ 23 Grupper
(1)

Haugesund Pistolklubbs årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og
hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig
behandling av Haugesund Pistolklubbs organisasjonsplan, jf. § 16 pkt. 13.

(2)

Dersom Haugesund Pistolklubbs årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har
vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:
Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på
årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan
årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater
fra gruppen.
Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i Haugesund Pistolklubb. Hovedstyret
fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av
gruppestyret med minst én ukes frist. Det årlige møtet skal behandle gruppens
regnskap, og kan fremme innspill til hovedstyret om blant annet Haugesund
Pistolklubbs regnskap, årsberetning, treningsavgift, budsjett og årsplan.
Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.
Gruppestyret fastsetter eventuell årlig treningsavgift innenfor rammen av fullmakt gitt
av årsmøtet.

a)

b)

c)
d)
(3)

Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte
forplikte Haugesund Pistolklubb uten fullmakt fra hovedstyret.

V. ØVRIGE BESTEMMELSER

§ 24 Lovendring
(1)

Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, og
gjøre endringene kjent for Haugesund Pistolklubbs medlemmer så snart de er vedtatt av
styret.

(2)

Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i
Haugesund Pistolklubb etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de
avgitte stemmer. Endringene trer i kraft straks, med mindre årsmøtet vedtar noe annet.
Dersom årsmøtet vedtar lovendringer, sendes protokollen til idrettskretsen. Ved
eventuell motstrid mellom Haugesund Pistolklubbs regelverk og NIFs regelverk, går
NIFs regelverk foran. Idrettskretsen kan, som overordnet organisasjonsledd, pålegge
nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.

(3)

Endringer i §§ 24 og 25 kan ikke vedtas av Haugesund Pistolklubb selv med mindre
endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm.
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§ 25 Oppløsning, sammenslutning, utmelding og annet opphør
(1)

Forslag om oppløsning må vedtas med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det
etterfølgende årsmøte må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder
senere. Dersom Haugesund Pistolklubbs årsmøte vedtar oppløsning ved enstemmighet,
er Haugesund Pistolklubb oppløst uten påfølgende årsmøte. Haugesund Pistolklubb
skal skriftlig varsle idrettskrets og særforbund senest 14 dager før Haugesund
Pistolklubbs årsmøte behandler forslag om oppløsning.

(2)

Sammenslutning med andre Haugesund Pistolklubb anses ikke som oppløsning av
Haugesund Pistolklubb. Vedtak om sammenslutning eller utmelding fra særforbund
og/eller NIF treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 24.

(3)

Ved utmelding tilfaller Haugesund Pistolklubbs eiendeler NIF eller formål godkjent av
Idrettsstyret hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler. Ved
oppløsning eller annet opphør av Haugesund Pistolklubb tilfaller lagets overskytende
midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at
Haugesund Pistolklubb skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før
Haugesund Pistolklubb holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken.
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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 Haugesund idrettspark
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Hovedmål
Gi ett 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

Årsmøte

Hovedstyre

Valgkomitè

Sponsor‐
ansvarlig

WEB‐ansvarlig

Undergrupper

Kontrollkomité

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
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Styrets funksjon og sammensetning
Minimum – leder, nestleder, 1 styremedlem og 1 varamedlem. Det anbefales at det
er flere medlemmer og 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 det 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. Navn på foresatte, dette for å få et bra og oversiktlig
medlemskartotek.
Medlemskontingent blir sendt ut fra klubbens medlemssystem.
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Aktivitet
Haugesund Pistolklubb har ansvar for aktiviteter innen pistolskyting, svartkrutt og
western.
Anlegg
Haugesund Pistolklubb disponerer i dag Kuleisen, og et uteområde i Sponavika.
Arrangement
Haugesund Pistolklubb gjennomfører årlig en hel del stevner i Kuleisen samt to
stevner i Sponavika
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
Klubben har egen sponsor / markedsansvarlig, som i samarbeid med klubbens styre
inngår avtaler med aktuelle sponsorer.
Utleie
Utleie av hallen gjøres i samarbeid 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 kunne søke
fylkesskattekontoret om å få bli selvstendig avgiftssubjekt.
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 tidsskrift/ene 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.
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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
- Den styreoppnevnte 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
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Forslag til årsmøte i:
Fra:
Tittel på forslag:

Forslag:

Begrunnelse:

Sted og dato
_______________
signatur

Haugesund Pistolklubb 2020

