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Vedtatt på årsmøtet 12 november 2015

§1 Navn og formål

Lagets navn er Rødenes Skytterlag, dets hjemsted er Rødenes i Marker. Lagets mål er å fremme 
praktisk skyteferdighet i Markers befolkning. Laget er tilsluttet Det frivillige Skyttervesen og lagets 
formål og lover er underlagt og bundet av Det frivillige Skyttervesens gjeldende Grunnregler.

§2 Medlemmer 

Alle som fyller vilkårene i Grunnreglenes §1-4 kan bli medlemmer av skytterlaget. Skytterlagets 
styre avgjør medlemsopptak og kan bestemme at nye medlemmer før opptak må underskrive på det 
formular som Det frivillige Skyttervesen til enhver tid fastsetter. 

For å oppnå forslags- og stemmerett på lagets årsmøte må et medlem ha fylt 16 år, ha vært medlem i 
minst to måneder og ha betalt forfalt medlemskontingent.  

På ekstraordinært årsmøte har de medlemmer stemmerett som ville hatt stemmerett på siste årsmøte 
samt de som etter dette tidspunkt har vært medlemmer i minst to måneder. 

Lagets medlemmer må rette seg etter denne lov og de lover og bestemmelser som gjelder for Det 
frivillige Skyttervesen. Lagets styre kan utnevne æresmedlemmer. Disse betaler ikke kontingent, 
men har samme rettigheter som ordinære medlemmer. 

§3 Reaksjoner overfor medlemmer

Forslag om straffereaksjoner, herunder eksklusjon, fremmes av lagets styre og vedtas av ordinært 
eller ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall av de frammøtte stemmeberettigede. 

Avstemmingen skal være skriftlig. Berørte parter skal varsles i god tid og gis anledning til å legge 
sitt syn fram skriftlig. Skytterlagets årsmøte kan med alminnelig flertall omgjøre vedtak om straff. 

§4 Kontingent

Årskontingent fastsettes av årsmøtet. Kontingenten betales etter opptak i laget og siden hvert år 
innen den frist skytterlaget fastsetter. Medlem som skylder kontingent for 2 år blir strøket av 
medlemslisten. 

§5 Overgang til annet lag

Medlem som ønsker å gå ut av laget for å melde seg inn i et annet skytterlag, skal sende skriftlig 
melding om dette til styret og oppgi navnet på det nye laget. 



 
§6 Årsmøtet

Årsmøtet er lagets høyeste myndighet og holdes innen utgangen av november. Tid og sted fastsettes 
av lagets styre og kunngjøres minst 3 uker før møtet. Årsmøtet ledes av formannen eller valgt 
ordstyrer. Forhandlingene skal protokolleres. Det foretas kontroll og opptelling av de forslags- og 
stemmeberettigede. Årsmøtets vedtak fattes med alminnelig flertall med unntak av saker etter §3, 
ved lovvedtak, sammenslåing, deling eller nedlegging. I slike saker kreves tilslutning fra 2/3 av de 
frammøtte stemmeberettigede. Det skal foregå skriftlig avstemming når dette forlanges. På årsmøtet 
skal det foreligge saksliste med følgende saker til behandling: 

• Styrets årsberetninger. 
• Reviderte regnskaper. 
• Budsjett for kommende driftsår. 
• Fastsettelse av årskontingent. 
• Valg, herunder ombud. De nye tillitsvalgtes funksjonstid tar til umiddelbart etter årsmøtet, 

og varer til og med neste årsmøte. 
• Innkomne saker.

§7 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte sammenkalles når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/3 
medlemmer med forslags- og stemmerett i lagets årsmøte forlanger det. Reglene i §6 gjelder 
tilsvarende. Kunngjøringsfrist er som for ordinært årsmøte og bare saker som er nevnt i 
kunngjøringen kan behandles. 

§8 Styre

Styret består av minst 3 medlemmer. Alle styrets medlemmer må være villige til å arbeide for Det 
frivillige Skyttervesens formål og regelverk. Alle medlemmer med forslags- og stemmerett er 
pliktige til å motta valg. Styremedlemmer og varamedlemmer har 2 års funksjonstid. 

Blant styrets medlemmer velger årsmøtet leder og kasserer med 1 års funksjonstid. For å oppnå 
kontinuitet i styret, deles styret i 2 grupper som velges hvert annet år. Ved stemmelikhet er lederens 
stemme avgjørende. 

Styrets leder har sammen med et styremedlem  signaturrett for laget. Styrets leder har prokura 
alene. Det føres protokoll over styrets forhandlinger. 

§9 Styrets ansvarsområde

Lagets administrative ledelse er lagt til styret, som også har avgjørende myndighet i alle spørsmål 
som ikke er lagt til årsmøtet. Spesielt har styret ansvar for: 

• Håndtering av lagsvåpen
• Skytebaner og anlegg i samsvar med lover og bestemmelser. 
• Utarbeide årsplaner, fastsette terminliste og gjennomføre øvings- og konkurranseskyting. 
• Oppnevne og godkjenne instruktører i laget. 
• Gjennomføre instruksjonsskyting for alle som ønsker det, spesielt for ungdom fra og med 

det året de fyller 14 år til og med utskrivningsåret. 
• Utarbeide årsmeldinger, regnskapsoversikter og rapporter og videresende disse i rett tid.



§10 Utvalg

Skytterlaget har et ungdomsutvalg. Ungdomsutvalget velges for 2 år om gangen. Blant utvalgets 
medlemmer velges formann for 1 år. Formannen i ungdomsutvalget inngår som fast medlem i lagets 
styre. For øvrige utvalg er funksjonstiden 1 år. Styret kan oppnevne utvalg og komiteer til å løse 
spesielle oppgaver. 

§11 Ombud

Årsmøtet velger Ombud til Østfold Skyttersamlag i samsvar med Grunnreglene.

§12 Revisorer

Årsmøtet velger 2 revisorer med 1 års funksjonstid. Revisjonsberetning skal følge regnskapene og 
legges fram for årsmøtet. 

§13 Nedlegging, oppløsning eller sammenslåing

Forslag om nedlegging, oppløsning eller sammenslåing av laget behandles som årsmøtesak og må 
vedtas med 2/3 flertall av de frammøtte medlemmer. Ved nedlegging gjelder Grunnreglene §1-11, 
siste ledd. 
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