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§1. Klubbens navn er Melhus pistolklubb. Klubben er stiftet den 4.10.1976. 

§2. Klubbens formål er å øke ferdigheten i pistolskyting blant medlemmene og arbeide for 

større interesse for denne sportsgrenen. 

§3. Klubben er tilsluttet Norges idrettsforbund gjennom Sør-Trøndelag idrettskrets og de 

særforbund årsmøtet gjør vedtak om. 

§4. Som medlem kan opptas enhver lovlydig borger. Personer under 16 år skal være i følge 

med foresatt eller ledsager over 18 år. Opptak avgjøres av styret og betinger enstemmighet. 

Utelukket fra medlemskap er den som er fradømt de statsborgerlige og militære rettigheter. 

Ved søknad om medlemskap forplikter søker seg å etterleve klubbens og Norges 

idrettsforbunds regler. Når styret har avgjort at en søker skal opptas som medlem, skal 

medlemmet innføres i medlemsprotokollen. Medlemskapet er gyldig først når kontingent er 

betalt. 

For at en søker kan opptas som medlem etter §4 stilles krav om at medlemmet gjennom 

klubbens aktiviteter har vist seg skikket til å kunne bli medlem. For at en søker skal anses 

skikket til å bli medlem, skal styret vektlegge søkers opptreden og evne til å etterleve 

sikkerhetsbestemmelser og klubbens regler for øvrig. Det skal også stilles krav til en viss 

aktivitet i klubben. Som slik aktivitet regnes rent sportslig skyteaktivitet og deltakelse i 

diverse gjøremål på skytekvelder og dugnader. 

§5. Medlemmene forplikter seg gjennom sitt medlemskap å etterleve klubbens og Norges 

idrettsforbunds eller Norges skytterforbunds lover og regler. Det samme gjelder andre for 

forbund klubben gjennom vedtak i årsmøtet måtte være medlem av. 

§6. Medlemskontingenten vedtas av årsmøtet. Vedtaket gjelder for kalenderåret etter det år 

årsmøtet avholdes i. Kontingenten betales forskuddsvis, og ikke senere enn 28.februar. 

Medlemmer under 21 år, og medlemmer over 67 år, samt styremedlemmer betaler kun 

forbundskontingent. 

§7. Utmelding av klubben skjer skriftlig til klubben. Når et medlem ikke har betalt sin 

kontingent innen 31/12 i det angjeldende år, er vedkommende å betrakte som utmeldt av 

klubben, men hefter fremdeles for sin gjeld. 

Utmeldingen gjelder fra det tidspunkt denne er mottatt av klubben. Ved utmelding har 

medlemmet ikke rett til å få tilbakebetalt noen andel av medlemskontingent eller andre 

ordninger som medlemmet måtte ha forskuddsbetalt for året, herunder årskort. 



§8. Et medlem kan utelukkes når vedkommende har vist seg uverdig til å stå i klubben. Styret 

avgjør forholdet. Vedkommende kan appellere til årsmøtet hvor det kreves skriftlig 

avstemming. 

§9. Styret består av 5 medlemmene: formann, nestformann, våpen og banemester, kasserer og 

sekretær valgt av årsmøtet. Det skal være minst 2 medlemmer av hvert kjønn. Formann 

velges for ett år, de øvrige for to år, således at de trer ut vekselvis annethvert år. Første gang 

ved loddtrekning. Styret er beslutningsdyktig når et flertall av medlemmene er tilstede. I 

tilfelle stemmelikhet, gjør formannens stemme utslaget. 

Dersom et styremedlem ønsker å fratre sitt verv i valgperioden, må dette gjøres ved at det gis 

skriftlig beskjed til styret. Styret plikter da å innkalle til ekstraordinært årsmøte slik at det kan 

gjennomføres nytt valg for den som ønsker å fratre. Det sittende styremedlem plikter å utføre 

de plikter man har påtatt seg frem til nytt valg er gjort med mindre særlige grunner tilsier at 

dette ikke skal skje. Inntil ekstraordinært årsmøte gis styret fullmakt til å velge inn 

styremedlem. 

§10. Ordinært årsmøte holdes hvert år, senest innen utgangen av mars måned. 

Årsmøtet innkalles av styret med minst tre ukers varsel. Innkalling skal skje direkte til 

medlemmene. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt styret senest innen tre 

uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest 2 uker 

før årsmøtet. 

Alle klubbens medlemmer har møterett til årsmøtet. Alle stemmeberettigede har en stemme, 

jfr. § 11. Stemmegiving kan ikke skje ved fullmakt. 

Årsmøtet kan ikke behandle forslag om lovendring som ikke er oppført på saklisten senest 2 

uker før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte 

stemmeberettigede krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om 

godkjenning av saksliste. § 13 kan dog ikke endres. 

Årsmøtet ledes av dirigent valgt av årsmøtet. 

Årsmøtets oppgaver er: 

1. Behandle klubbens årsmelding 

2. Behandle revidert regnskap 

3. Behandle forslag til budsjett 

4. Behandle innkomne forslag 

5. Fastsette kontingent 

6. Valg av styre og komiteer, jfr § 9. 

7. Valg av revisor 



8. Evt. andre valg av klubbens representanter 

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, 

eller når minst en tredjedel av stemmeberettigede medlemmer krever det. Bestemmelsene for 

innkalling til ordinært årsmøte gjelder også for ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinært 

årsmøte kan bare behandle og foreta beslutninger i saker som er medtatt i innkallingen. 

§ 11. Stemmerett har bare de medlemmer som har betalt sist utsendte kontingent. 

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig, være gjort med alminnelig 

flertall. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitte. 

Valg av styret skal skje skriftlig hvis det kreves av flertallet på årsmøtet. Bare foreslåtte 

kandidater kan føres opp på stemmeseddelen ved skriftlig valg. Stemmesedler med andre 

kandidater eller som inneholder andre feil, anses som ikke avgitte. 

§ 12. Endring i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter 

å ha vært ført opp på sakslisten, og krever 2/3 flertall blant de fremmøtte. § 13 kan dog ikke 

endres. 

§ 13. Oppløsning av klubben kan i normale tider bare skje på ordinært årsmøte og krever 

minst 2/3 flertall etter at forslag herom er satt opp på sakslisten. Blir oppløsning vedtatt, 

holdes ekstraordinært årsmøte 1 en måned senere. Vedtaket må gjentas her med alminnelig 

flertall. I unormale tider kan oppløsning vedtas på ekstraordinært årsmøte med minst 2/3 

flertall. I tilfelle oppløsning tilfaller klubbens eiendeler Norges idrettsforbund eller formål 

godkjent av idrettsstyre 

 


