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Lover for Oslo Bueskyttere
§ 1.
Formål. Klubbens formål er ved samarbeide og kameratskap å fremme interessen for bueskyting.
§ 2.
Medlemmer. Enhver som innordner seg under klubbens og overordnede idrettsmyndigheters lover kan tas opp
som medlem. Ved innmeldingen oppgis fødselsår, data, bopel, yrke og om søkeren før har vært medlem av en
klubb tilsluttet Norges Idrettsforbund. Et medlem kan ikke tas opp hvis forpliktelser til en annen klubb ikke er
oppfylt. Ethvert medlem skal overholde Norges Idrettsforbunds og dets organisasjoner samt klubbenes lover og
bestemmelser.
§ 3.
Kontingenten. Kontingenten og eventuelle innmeldingspenger betales forskuddsvis og er til enhver tid den som
generalforsamlingen bestemmer. Medlemmer under 17 år samt passive medlemmer betaler lavere kontingent.
Medlemmer under 17 år har adgang til alle klubbens møter såfremt styret av særlige grunner bestemmer noe an net. Medlemmer som skyller kontingent for mer enn et år mister sine rettigheter og kan av styret strykes av
klubben. Strykes et medlem kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent og andre forpliktelser er ordnet.
§ 4.
Utmelding. Den som ikke er skriftlig utmeldt innen november måneds utgang, anses som medlem for det følgende
år.
§ 5.
Klubbledelsen. OBS's medlemmer kan ikke representere en annen klubb i bueskytterkonkurranser eller inneha til litsverv i en annen bueskytterklubb eller bueskyttergruppe av et annet lag.
§ 6.
Klubbens høyeste instans er generalforsamlingen. Til denne har samtlige klubbens medlemmer adgang mot frem visning av medlemskort.
§ 7.
Generalforsamling. Årsmøter holdes hvert år i november måned og kalles inn med minst 3 ukers varsel. Årsmøtet
behandler:
1.

Årsmelding

2.

Regnskap i revidert stand.
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3.

Framlegg som er kommet inn.

4.

Valg
a)

valg på formann, nestformann og øvrige medlemmer av arbeidsutvalget. Det foretas særskilt valg på
hvert medlem i arbeidsutvalget.

b) Valg av 2 revisorer med varamenn.
c)

Valg av formann og sekretær for hver gruppe.

d) Valg av representanter til ting i de idrettsorganisasjoner laget er tilsluttet overensstemmende med
disse organisasjoners bestemmelser.
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår flertall (det vil si minst en stemme mer enn
halvparten), foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det
ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
Når flere skal velges ved én avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de
avgitte stemmer. Hvis ikke tilstrekkelig antall kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de
valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige
kandidater, og etter denne avstemning anses de valgt som har de fleste stemmer. Er det ved omvalg
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
5.

Årsmøtet gjør vedtak om å opprette eller legge ned grupper for de enkelte idretter.

6.

Årsmøtet gjør likeledes vedtak om opprettelse eller nedleggelse av stedgrupper.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeføre medlemmer som møter.
Alle valg foregår skriftlig hvis det er mer enn ett framlegg. Valgbare er stemmeføre medlemmer over 17 år.
Framlegg må være sendt til styret minst 8 dager før årsmøtet.
I alle saker skal vedtakene for å være gyldige være fattet med flertall av de avgitte stemmer, når ikke annet er
bestemt i loven.
De vedtak som gjøres må være i samsvar med overordnede idrettsorganisasjoners lover og bestemmelser.
§ 8.
Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret bestemmer eller når 1/3 av de stemmeføre krever det. Den
kunngjøres på samme måte som den ordinære generalforsamling og kalles inn med minst 8 dagers varsel. Eks traordinære generalforsamlinger kan bare behandle den eller de saker kravet om innkallelse omfatter og som er
kunngjort i innkallelsen.
§ 9.
Styret. Klubben ledes av et styre bestående av: Formann, nestformann, sekretær, kasserer og materialforvalter med
assistent. Styret velges for et år med 2 suppleanter.
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§ 10.
Medlemsmøter. Medlemsmøter holdes så ofte som styret finner det nødvendig.
§ 11.
Styremøter. Styret holder møte så ofte som formannen finner det ønskelig eller når 2 av styrets medlemmer
forlanger det. Styret er beslutningsdyktig når 4 medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet gjør formannens stem me utslaget.
§ 12.
Styrets arbeide.
a)

Formannen har den daglige ledelse av klubben. Han skal anvise alle utbetalinger. Han leder styrets
forhandlinger og klubbens møter hvis ikke annet er fastsatt. Han skal passe på at valg, adresseforandrin ger o.l. som har interesse for krets og forbund blir meldt. Formannen må sammen med kassereren og
revisorene sende inn oppgave over klubbens medlemmer per 1. januar til overordnede instanser.

b) Nestformannen fungerer som formann under dennes fravær.
c)

Sekretæren skal føre protokoll over alle styremøter, medlemsmøter og generalforsamlinger. Han skal i
samråd med formann føre klubbens korrespondanse. Han skal dessuten være arkivar.

d) Kassereren fører klubbens regnskaper og medlemsfortegnelsen. Klubbens midler settes i bank eller
anbringes på annen forsvarlig måte og kan ikke tas ut uten fungerende formann og kasserers underskrift.
Styret bestemmer hvor stort beløp kassereren til enhver tid kan ha i kontanter i kassen.
e)

Revisorene skal gjennomgå regnskapet etter hvert arrangement av betydning og minst én gang hvert
kvartal kontrollere kassa og se etter minst 2 ganger om året om verdipapirer og andre eiendeler er til stede. Enhver revisjon og kassakontroll føres inn i revisjonsprotokollen med nødvendige merknader og
legges frem for styret så snart som mulig.

f)

Materialforvalteren skal ta vare på klubbens materiell og sørge for at dette er i brukbar stand, samt ved
behov fremlegge for styret forslag om fornyelse og reperasjon. Dessuten skal han ha tilsyn med klubbens
bane. Materialforvalteren skal 14 dager før generalforsamlingen innlevere en fortegnelse over materiellet
til styret.
§ 13.

Klubbens merke er en spent bue med klubbens initialer. Merket fåes kjøpt hos kassereren.
§ 14.
Buer, piler og annen utrustning anskaffes av enhver for egen regning. Matter og skyteskiver holder klubben. For
treningsskyting kan materiellet fåes utlånt i den utstrekning materialforvalteren finner det tilrådelig. Skade som
ikke skyldes slitasje skal erstattes av den som forvolder skaden.
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§ 15.
Lovendringer. Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger, etter å
ha vært oppført på sakslisten og krever 2/3 flertall blant de fremmøtte. § 16. kan dog ikke endres.
§ 16.
Oppløsning. Oppløsning av klubben kan bare vedtas på ordinær generalforsamling og med 2/3 flertall etter at for slag herom på forhånd er satt opp på sakslista som er stillet medlemmene 3 uker før møtet. Blir oppløsningen
vedtatt med minst 2/3 flertall holdes ekstraordinær generalforsamling 1 måned senere og for at klubben skal opp løses, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. I tilfelle oppløsning tilfaller klubbens eiendeler Norges Idretts forbund eller formål godkjent av Idrettsstyret.
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