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1. FORMÅL  
Formålet med dette dokumentet er å utfylle «Lovnorm for idrettslag» med de klubbspesifikke 
opplysninger. Klubben er forpliktet til å følge «Lovnorm for idrettslag», og når lovnormen endres vil 
tillegget følge den gjeldende lovnormen.  
 

2. TILHØRLIGHET 
Klubben er medlem av Norges Idrettsforbund og Norges Skytterforbund gjennom Agder Idrettskrets 
og har sete i Kristiansand kommune. Klubben er også medlem av Idrettsrådet i Kristiansand. 
 

3. LOVNORM FOR IDRETTSLAG 
Tillegget til lovnormen er omtalt i dette dokumentet.  
Om tilleggene er motstridende, er det «Lovnorm for idrettslag» som gjelder. 
 

4. ORGANISASJONSPLAN 
Styret består av:  
1x Leder (1år) 
1x Nestleder (1år) 
4x Styremedlemmer (2år) utskiftning organiseres slik at 2 styremedlemmer er på valg årlig. 
2x Varamedlemmer (1år) 
 
I tillegg er det følgende roller: 
Kontrollutvalg 
Valgkomite 
Gruppeoppmenn 
 
Valgkomiteens retningslinjer er utarbeidet i eget dokument «Retningslinjer for valgkomiteen». 
 

5. GRUPPER 
De enkelte grupper følger gruppens tilknyttede forbunds regelverk og vedtak, og klubbens lovverk. 
 
Gruppens oppmenn har møterett -men ikke møteplikt, på klubbens styremøter.  
Styret kan til enhver tid avgjøre når oppmenn må forlate styremøtet. 
 
Gruppeoppmenn skal behandle alle faglige saker som gjelder de respektive gruppers aktiviteter. 
Gruppen kan organisere seg selv så lenge det er innenfor styrets rammer, klubbens og det tilknyttede 
forbunds lovverk. 
 
Gruppene bør/kan avholde et årlig møte før årsmøtet i klubben. Styret fastsetter en siste frist for 
avholdelse av det årlige møtet, normalt 4 uker før årsmøtet. Om dette ikke anses som nødvendig 
tilfaller ansvaret oppmannen i gruppa. 



 
Det årlige møtet skal: 
 

• Behandle gruppens årsberetning  
• Foreslå budsjett til styret 
• Fastsette gruppekontingent/-avgift – jamført pkt. 8 
• Foreslå gruppens oppmann til styret 
• Oppnevne andre i gruppens organisasjon  

 
Gruppen kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjennelse. 
 

6. MEDLEM 

Alle medlemmer er pliktige til å følge: 

• Alle lover i Norsk Idrettsforbunds siste utgave av «Lovhefte» «Lovnorm for idrettslag». 
• Kristiansand Pistolskyttere «Tillegg til gjeldende «Lovnorm for idrettslag», dette 

dokument. 
• «Ordensregler for «NY PISTOLKLBB». 
• For medlemmer i grupper gjelder også det tilknyttede regelverk og vedtak 

«Ordensregler for Kristiansand Pistolskyttere. 
• Norges idrettsforbunds retningslinjer. Disse er publisert på nettsidene til idrettsforbundet. 

 
7. ÆRESMEDLEMSKAP 

Æresmedlemskap er klubbens høyeste utmerkelse og utdeles kun til medlemmer som har gjort en 
høyst ekstraordinær innsats -og har lang og tro tjeneste for Kristiansand Pistolskyttere.  
Det er utarbeidet eget lovverk for æresmedlemskap: «Statutter for æresmedlemskap». 
 
Æresmedlemmer fra tidligere Kristiansand Pistolklubb og Kristiansand Garnisons Pistolklubb 
opprettholder sine æresmedlemskap i Kristiansand Pistolskyttere. 
 

8. KONTINGENT 
Kontingentenes størrelse bestemmes hvert år på årsmøtet. For de grupper som krever 
gruppekontingent /- avgift, presenteres dette og godkjennes på årsmøtet. 
Kontingenten SKAL være på minimum kr 100,-  
 
Medlemmer under 20 år skal ha redusert kontingent.  

Det gis familierabatt på kontingent, denne omfatter foresatte. Rabatt gis ikke til søsken over 20 år som 
ikke bor på foresattes bopel. 

Det gis også honnørrabatt. 

Størrelse på kontingenter fastsettes på årsmøter. 
  

9. MEDLEMSMØTER 
Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 10% av klubbens medlemmer 
krever dette. 
 

10. LOVENDRING «LOVNORM FOR IDRETTSLAGET Kristiansand Pistolskyttere STIFTET XX.XX.XXXX» 
Lovendring kan kun gjøres i henhold til bestemmelser i NIFs lover. 
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