
 

 

 

Innkalling til Generalforsamling i  

Lillestrøm og Omegn Pistolklubb (LOP  

 

Sted: Caféen i Skedsmohallen  

Tid: onsdag 7. oktober kl 1730.  

Korona: Vi har kantinen i tidsrommet 1700-2200, oppmøte mellom 1700-1730 og så avslutter vi 

senest 2130 slik at det ikke blir unødig trengsel på vei inn eller ut av lokalet. Hold altså god avstand 

på vei ut og inn og overhold reglene om minst 1m avstand under selve møtet. Dersom lovlig antall 

personer reduseres til 50 blir møtet avlyst. Det settes frem antibac ved inngangen, og alle må skrive 

seg inn med navn og telefonnummer grunnet evt. smittesporing. Denne listen brukes også som 

stemmegrunnlag. Ta med egen penn til valget, og skriv ut denne innkallingen med tilhørende bilag. 

Styrets årsberetning vil bli lest opp, men ingen papirer vil bli delt ut på Generalforsamlingen! 

 

Dagsorden:  

1. Foreta åpning inkl godkjenning av de stemmeberettigede 

2. Velge ordstyrer 

3. Velge referent(er) og 2 til å signere protokollen 

4. Velge tellekorps 

5. Godkjenne innkalling 

6. Godkjenne sakslisten 

7. Godkjenne forretningsorden 

a. Det gis maksimalt 10 minutter taletid til forslagsstillere og deretter 2 minutt tid per 

medlem til replikk. Det oppfordres til å fatte seg i korthet. 

b. Det velges ved handsopprekning, med mindre noen ber om hemmelig valg eller det 

velges personer til verv 

c. Rekkefølge for avstemming avgjøres på dette punktet i agendaen, og endres ikke når 

forretningsorden er vedtatt 

8. Behandle lagets årsmelding. Gruppenes årsmeldinger publiseres på hjemmesidene. 

9. Behandle lagets regnskap i revidert stand, herunder gruppenes regnskaper 

10. Behandle innkomne forslag:  

a. Endring av loven i LOP 

i. Forslag 1 

1. Lasse Hansen har foreslått å skrive om dagens lov. Se vedlagt lovforslag 

med tilhørende kommentarer nedenfor. 

ii. Forslag 2 

1. SCS har foreslått endringer av eksisterende lovtekst. Se vedlagt forslag 

med tilhørende kommentarer nedenfor. 

iii. For enkelhets skyld vedlegges nåværende lov i sin helhet nederst i innkalling 

b. LOP dekker kun kontingent til LOP for livstidsmedlemmer, ikke gruppekontingent og 

forbundskontingent 



 

c. Kontingent differensieres slik at medlemmer uten forbundstilknytning kun betaler 100,- 

(gjelder stort sett nybegynnere og barn og unge) 

11.  Fastsette kontingent for påfølgende år 

12. Vedta lagets budsjett for kommende år, samt vedta revidert budsjett for 2020 

13. Valg (dersom forslag 1 om lovendring vedtas):  

a. President for ett år og visepresident for 2 år i 2020, deretter president for 2 år hvert 

oddetallsår og visepresident hvert partallsår. 

b. Regnskapsfører/kasserer velges for 2 år i 2020, deretter for 2 år hvert partallsår 

c. Revisor og dennes stedfortreder for 1 år 

d. Valgkomite for 1 år. Avtroppende styremedlemmer forventes å påta seg rollen som 

valgkomite 

e. Kontrollkomite for 1 år 

14. Valg (dersom forslag 1 om lovendring ikke vedtas) 

a. President, visepresident, regnskapsfører, oppmenn, revisorer, Kontrollkomite og 

valgkomite velges for 1 år 

 

Vi gjør oppmerksom på at det er ikke tillatt å stille med fullmakt. Forslag til beslutning må være 

kommet styret i hende 14 dager før generalforsamlingen slik at oppdatert agenda kan publiseres på 

klubbens hjemmeside minimum 7 dager før generalforsamlingen.  

 

Generalforsamlingen kan likevel vedta endring i agenda under punktet «Godkjenne dagsorden», 

dersom det er 2/3 dels flertall for dette. Endring av agenda kan ikke foretas når dagsorden er godkjent. 

 

Det kreves 2/3 flertall for å godkjenne forslag til lovendringer. 

 

 

Vel møtt - Styret i LOP 

 

  



 

Forslag 1 - presenteres av Lasse Hansen 
 

Forslag til ny lov er basert på oppdatert lovnorm for Norges Idrettsforbund av 20. desember 2019: 

https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/juss/veiledere/veileder-lovnorm-for-idrettslag.pdf 

NB: Flere av de nye paragrafene i lovnormen er ufravikelige og skal derfor ikke stemmes over - disse 

er merket med *. 

Jeg har ryddet opp i skrivefeil og tungt språk i nåværende lov. Jeg har også slettet de historiske 

anekdotene som ikke hører hjemme i en lov og har lagt til følgende endringer: 

 

Formål: 

Jeg la til konkurranser som et av formålene til LOP 

 

Organisatorisk tilknytning: 

Vi bruker allerede NIF sin lovnorm og har bygd opp klubben som et idrettslag. Vi er også tildelt 

skytetid i Skedsmohallen gjennom idrettsrådet i Skedsmo, så jeg mener det er fornuftig å presisere at 

LOP er et IDRETTSLAG - det vil gjøre prosessen med tippemidler ifbm ny bane enklere om slike 

ting er på plass - ergo denne presiseringen i lovs form. Dette er forøvrig avklart med Eirik Halvorsen i 

Idrettsforbundet. Han skriver i epost: "LOP er medlem i Idrettsforbundet, men det er de respektive 

gruppene deres som er knyttet opp mot ulike skyteforbund. Siden det kun er presisjonsskyting som er 

medlem av Norsk Skytterforbund, er det KUN aktive innen presisjonsskyting som skal registreres som 

aktive. 

Dersom medlemmene i de andre gruppene også betaler medlemskontingent til dere, kan de likevel stå 

som medlemmer i idrettslaget". 

 

Jeg har også endret det slik at det er generalforsamlingen som velger styremedlemmer, ikke at styret 

nødvendigvis består av formenn i de ulike gruppene. Hensikten bak forslaget er å flytte tyngdepunktet 

fra gruppene over til styret, for å bli mer styringsdyktig ifbm de hovedutfordringer jeg mener LOP står 

ovenfor i årene fremover: banetilgang. Dette er et felles gode for alle gruppene i klubben og det er 

viktig at klubben drar i samme retning i tiden fremover, og ikke at hver gruppe arbeider for sine vilkår 

i styresammenheng. En slik styresammensetning vil redusere konfliktnivået mellom gruppene. 

 

Jeg har også flyttet ansvaret for å oppnevne utvalg fra generalforsamlingen til styret (det gir styret litt 

friere tøyler til å bestemme hvem som skal sitte i AU, banekomite osv). Fjernet beskrivelsen av AU 

sine oppgaver - dette løses i styret og ikke i loven 

 

Medlemmer 

Jeg har lagt til et avsnitt hvor illojale medlemmer kan bortvises midlertidig fra LOP, basert på NIF 

sine regler om Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner og straff. Vi har eksklusjonsparagrafer 

https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/juss/veiledere/veileder-lovnorm-for-idrettslag.pdf


 

i hver enkelt gruppe, men ikke i hovedklubben. Det er ønskelig å kunne bortvise medlemmer som 

direkte skader LOP ved eksempelvis å skyte utenom skytetider på Korpåsen. Eksklusjon fra klubben 

skal stadfestes ved gyldig styrevedtak, og avgjøres endelig av NIFs domsutvalg og appellutvalg. 

Generalforsamling 

Innkallinger, saksliste og kunngjøring kan publiseres på hjemmesidene (som et minimum, vi kan også 

sende epost men det trenger ikke være lovpålagt) 

 

Under Generalforsamlingens oppgaver har jeg fjernet gjennomgang av gruppenes årsmeldinger - det 

holder å dele disse ut eller publisere de på hjemmesidene - ikke nødvendig at styret leser opp hver 

årsmelding fra hver gruppe. 

Lagt til at president, visepresident og kasserer velges hvert andre år slik at man opprettholder en viss 

kontinuitet i styret 

 

Styret 

Fjernet krav til 1/2 års møter - dette ordner styret selv 

 

Oppgaver 

Flyttet ansvar for budsjett fra president til styret 

Gitt kasserer ansvar for å følge opp eksternt regnskapsfirma 

Fjernet Korpåsen fra baneoppmann slik at avsnittet gjelder skytebaner generelt 

Gitt visepresident ansvar for utbetalinger sammen med kasserer 

 

Denne nye loven legges frem til avstemming på GF og krever 2/3 flertall for å bli valgt. Det stemmes 

over hver enkelt paragraf, slik at Generalforsamlingen har full kontroll med hvilke endringer som 

vedtas. 

  



 

 

 

Lov for Lillestrøm og omegn pistolklubb (LOP) 
Stiftet som Kjeller Skyteklubb 6. november 1949 

 

 

 

 

 

Siste endringer: 

29. januar 1959 – byttet navn til Lillestrøm og omegn pistolklubb 

17. november. 1992 

14. november 2002 

13. november 2007 

16. november 2010 

25. april 2016 

7. oktober 2020 

 

  



 

 

Organisasjon og definisjoner 
LOP følger Norges Idrettsforbund sin lovnorm. 

Definisjoner: 

LOP: Lillestrøm og omegn pistolklubb, også kalt laget 

Gruppe: undergruppe i LOP 

President: leder av LOP 

Visepresident: nestleder av LOP 

Kasserer: medlemsansvarlig for LOP og alle undergrupper 

Oppmann: formann/leder i gruppe 

§1 Formål 
Lagets formål er å fremme skyting i sunne former gjennom grunnopplæring, trening og konkurranser 

slik at medlemmene kan utvikle seg til habile skyttere i samtlige av lagets grupper og godkjente 

skyteprogram. 

§2 Organisasjon 
LOP er et selveid idrettslag underlagt Norges Idrettsforbund med 5 grupper tilknyttet hver sin 

skytterorganisasjon. Laget består kun av personlige medlemmer. All skyteaktivitet foregår i den 

enkelte gruppe og er underlagt de respektive skytterorganisasjonenes reglement. 

Laget blir ledet av et styre bestående av 5 representanter som velges på generalforsamlingen, og en 

president som leder styret. Visepresident er presidentens vara og har møterett i styret. Laget hører 

hjemme i Lillestrøm kommune. Styret utnevner arbeidsutvalg, banekomite, baneansvarlige og øvrige 

arrangementsansvarlige ved behov. Hver undergruppe stiller med minst to representanter slik at 

generalforsamlingen kan velge en av disse som sin representant i styret. Slik sikrer 

generalforsamlingen seg at hver gruppe blir representert i styret, og at vedkommende ivaretar 

generalforsamlingens interesse i styrearbeid, fremfor sin egen gruppes interesser. 

 

§ 3 Medlemmer 
Alle som lover å overholde lagets lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem (note 1). NIF 

sine regler om alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner og straff gjelder i sin helhet for LOP. 

Dette medfører eksempelvis at medlemmer som opptrer illojalt og/eller lovstridig kan bortvisning i 

inntil 30 dager ihht NIF sin lov § 11-1. Slik disiplinærforføyninger kan gis av styret. Straff kan kun 

gis av NIFs domsutvalg ihht § 11-3. § 11-3. 

 

Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. Det tilbys ikke 

lengre livstids medlemskap i LOP, de som har dette fra tidligere av betaler følgelig ikke kontingent 

til LOP. 

 

Kontingenten fastsettes av generalforsamlingen og betales forskuddsvis. 



 

Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret 

strykes som medlem i laget. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er 

betalt. 

§4 Kjønnsfordeling * 
LOP 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. 

§ 5 Stemmerett og valgbarhet 
For å ha stemmerett må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned, og ikke skylde 

laget kontingent. (Note 2) 

Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstaker i laget, er valgbare til tillitsverv i 

laget, og som representant til ting, eller møte i overordnet organisasjon. 

Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt jfr NIF's lov 2-5, 2-21. 

 

§ 6 Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker 
LOP har ingen ansatte per dato, men følger NIFs reglement fullt ut. 

 

 

§7 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget * 
Et medlem som har en økonomisk særinteresse i driften av idrettslaget som overstiger 1 G i løpet av 

kalenderåret, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget 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 i idrettslaget. Tillitsvalgt som får slik økonomisk 

særinteresse, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre 

før ansettelsesforholdet mv. er opphørt. 

 

§8 Inhabilitet * 
 

For lagets tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIFS inhabilitetsregler: 

 

En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget 

for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:  

• når vedkommende selv er part i saken,  



 

• når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i 

sidelinje så nær som søsken,  

• når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,  

• 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 

 

 

§9 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll * 
Styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget er vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. 

Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme 

avgjørende. 

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. Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for 

idrettslagets medlemmer, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak. 

 

 

§ 10 Tillitsvalgtes godtgjørelse (Note 3) * 
Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar for sitt arbeid, samt refusjon for faktiske utgifter. 

Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av lagets budsjett og regnskap. 

 

 

§11 Regnskaps- og revisjonsplikt mv * 
Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap som vedtas av 

årsmøtet. Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom idrettslaget har 

daglig leder, skal også daglig leder undertegne. 

 

Idrettslaget skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der dette gjelder. Idrettslag 

med en årlig omsetning på fem millioner kroner eller mer, skal engasjere revisor og følge alminnelig 

lovgivning for regnskap og revisjon selv om de ikke er forpliktet til dette etter alminnelig 

lovgivning. For idrettslag som ikke har regnskapsplikt etter alminnelig lovgivning, gjelder uansett 

følgende: 

• Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret og skal 

omfatte hele idrettslagets aktivitet. Dersom idrettslaget er inndelt i flere grupper/avdelinger, 

skal de enkelte grupper/avdelingers aktiviteter også vises i regnskapet. 

• Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse. 

• Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter og 

idrettslagets art og omfang tilsier. 

• Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal oppbevares 

på en trygg måte i minimum fem år etter regnskapsårets slutt. 

• Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget, og skal disponeres av minimum to personer i 

fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to personer i 

fellesskap. 

Idrettslaget skal ha underslagsforsikring. 



 

 

 

§12 Budsjett * 
 

På årsmøtet skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. 

Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres særskilt.  

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

positiv egenkapital.  

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

 

§13 Utlån og garanti * 
Idrettslaget 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. 

 

 

§ 14 Generalforsamlingen * 
Lagets høyeste myndighet er generalforsamlingen som holdes hvert år senest 31. mars. 

Generalforsamlingen innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, (Note 4) ved kunngjøring på 

hjemmesiden. Forslag som skal behandles på generalforsamlingen må være sendt til styret senest 2 

uker før generalforsamlingen. Fullstendig saksliste med sakspapirer publiseres på hjemmesidene 

eller sendes per epost senest 1 uke før generalforsamling.  

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. 

Alle lagets medlemmer har adgang til Generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan invitere andre 

personer og/eller media til å være til stede. 

Generalforsamlingen 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. 

 

Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. 

 

På Generalforsamlingen kan det ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på 

saklisten senest 1 uke før generalforsamlingen. 

Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare 

tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste. (Note 5) 

§ 15 Ledelse av generalforsamlingen * 
Generalforsamlingen ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av laget. 



 

§ 16 Generalforsamlingens oppgaver (note 3) 
1. Godkjenne de stemmeberettigede.  

2. Velge ordstyrer 

3. Velge referent(er) og 2 til å signere protokollen 

4. Godkjenne innkalling 

5. Godkjenne sakslisten 

6. Godkjenne dagsorden 

7. Behandle lagets årsmelding, og dele ut gruppene årsmeldinger 

8. Behandle lagets regnskap i revidert stand. (Note 8), herunder gruppenes regnskaper 

9. Behandle innkomne forslag 

10. Fastsette kontingent 

11. Vedta lagets budsjett 

12. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

13. Velge: (Note 9) 

a. 5 styremedlemmer 

b. President for 2 år dersom det er oddetall (for valget i 2020 velges presidenten for 1 år) 

c. Velge visepresident og regnskapsfører for 2 år dersom det er partall 

d. Revisor og dennes stedfortreder for 1 år 

e. Velge leder og medlem av valgkomiteen for 1 år 

 

§ 17 Stemmegivning på generalforsamlingen * 
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak være truffet med alminnelig flertall av de avgitte 

stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. 

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag, og det skal velges personer. Bare 

foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, 

må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved 

vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte 

kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses ikke 

avgitt. 

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, 

foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg 

stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle ha mer enn halvparten av de avgitte 

stemmer for å anses valgt. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig 

mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de som har fått mer enn halvparten av 

stemmene som valgt. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne 

avstemmingen anses de som har fått flest stemmer for valgt. Er det ved omvalg stemmelikhet, 

avgjøres valget ved loddtrekning. 

§ 18 Ekstraordinære generalforsamlinger * 
Ekstraordinære Generalforsamlinger holdes når styret eller minst en fjerdedel eller 50 av de 

stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinær 



 

Generalforsamling, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinær Generalforsamling kan bare 

behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen. 

 

 

§19 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang * 
 

Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til 

idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet 

 

§ 20 Styret 
Laget ledes av styret som er høyeste myndighet mellom Generalforsamlingen 

Styret skal: (note 11) 

1. Iverksette generalforsamlingens vedtak og bestemmelser 

2. Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak 

3. Påse at idrettslagets 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 idrettslaget har 

en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig 

økonomistyring  

4. Oppnevne komiteer/utvalg, og utarbeide mandat/instruks for disse 

5. Oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig for barneidretten 

6. Oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom årsmøtet 

ikke har valgt representanter 

7. Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av Idrettsstyret 

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

forlanger det 

9. Alt som publiseres på hjemmesiden av politiske budskap, høringstilsvar mm, skal godkjennes av 
styret 

10. Styret skal holde møte når Presidenten bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene 

forlanger det 

11. Sakslisten med agenda sendes til styremedlemmene før møtet og referat fra styremøtet sendes 

styremedlemmene etter hvert møte 

12. Et styremøte er vedtaksfør når et flertall av styrets medlemmer er tilstede eller har meddelt sin 

stemme via annen kommunikasjonsform 

13. Vedtak fattes med simpelt flertall 

14. Ved stemmelikhet er Presidentens stemme avgjørende 

15. Visepresident har møterett og talerett. I presidentens fravær også stemmerett som President 

16. Alle uttalelser utad skal være i tråd med referatet 

17. Møtereferatet godkjennes i påfølgende styremøte, innsigelser sendes uten ugrunnet opphold 

 

 

§ 21 Kontrollutvalg * 
 

Kontrollutvalget har følgende oppgaver:  



 

a) Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og overordnet 

organisasjonsledds regelverk og vedtak 

b) Ha et særlig fokus på at idrettslaget 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 idrettslaget 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 

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 

§ 23 Grupper * 
 

Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal 

organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets 

organisasjonsplan, jf. § 16 pkt. 13.  

Dersom idrettslagets 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 idrettslaget. 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 idrettslagets 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 

Eksempler på slike grupper: 

Gruppe    Skytestil   Forbundstilknytning 



 

Dynamisk    Dynamisk sportsskyting DSSN 

Metallsilhuett   Metalsilhuett   NMF 

Presisjon    Norges skytterforbunds NSF 

Schedsmoe civile skydeselskab Svartkrutt   NSU 

Schedsmoe county rough riders Western   SWS 

 

Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte 

forplikte idrettslaget uten fullmakt fra hovedstyret. 

 

§ 24 Lovendring * 
 

Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, og gjøre 

endringene kjent for idrettslagets medlemmer så snart de er vedtatt av styret.  

Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget 

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 

idrettslagets 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 idrettslaget selv med mindre endringene følger 

av NIFs regelverk eller lovnorm 

 

§ 25 Oppløsning, sammenslutning, utmelding og annet opphør * 
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 idrettslagets 

årsmøte vedtar oppløsning ved enstemmighet, er idrettslaget oppløst uten påfølgende årsmøte. 

Idrettslaget skal skriftlig varsle idrettskrets og særforbund senest 14 dager før idrettslagets årsmøte 

behandler forslag om oppløsning.  

( 

Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av idrettslaget. Vedtak om 

sammenslutning eller utmelding fra særforbund og/eller NIF treffes i samsvar med bestemmelsene 

om lovendring, jf. § 24.  

 

Ved utmelding tilfaller idrettslagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret hvis det er 

ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler. Ved oppløsning eller annet opphør av idrettslaget 

tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. 

Underretning om at idrettslaget skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før idrettslaget 

holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken.  

 



 

Ved oppløsning av laget og gruppene sendes lagets arkiv til idrettskretsen, og de enkelte gruppenes 

arkiv til respektive skytterforbund. 

§ 26 Tillitsvalgtes oppgaver 
Presidenten har den daglige ledelse av laget. Han leder styrets forhandlinger og lagets møter hvis ikke 

annet er fastsatt. 

 

Presidenten skal innkalle til alle styremøter og lede disse. Påse at vedtak gjøres i tråd med lagets 

lover og regler. Påse at styrevedtak og årsmøtevedtak gjennomføres. Skrive styrets årsberetning 

til Generalforsamlingen. 

 

Styret har ansvaret for å sette opp budsjettforslag for inneværende år og fremlegge dette for 

Generalforsamlingen. 

Visepresidenten fungerer som leder under presidentens fravær. Visepresident skal også fungere 

som sekretær og føre protokoll over alle styremøter, samt assistere presidenten generelt. 

Visepresident skal sammen med kasserer anvise alle utbetalinger. 

Kasser skal administrere lagets medlemsregister, anvise utbetalinger og sørge for at eksternt 

regnskapsbyrå fører regnskapene korrekt.  

Materialforvalter/baneoppmann for skytebanene skal ivareta lagets materiell og sørge for at dette er i 
orden. Han skal sørge for at det er nok forbruksmateriell tilstede ved trening og konkurranser. Det er 
utarbeidet arbeidsinstruks for materialforvalter/baneoppmann. 

Valgkomiteens oppgave er å finne kandidater til ledige verv ved neste valg. 

Valgkomiteen arbeider kontinuerlig hele året. 

Noter: 
1. Jfr. NIFs lov 10-4 

2. Styret i et idrettslag kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap, et slikt avslag vil kunne 

ankes innfor Idrettsstyret 

3. jfr. NIFs lov 2-5 
4. jfr. NIFs lov 2-10 

5. jfr NIFs lov 2-16 
6. jfr. NIFs lov 2-17 

7. Listen over årsmøtets oppgaver i denne bestemmelsen er minimum av hva lagets lov skal 

inneholde. I tillegg kan andre oppgaver også tillegges årsmøtet 

8. Årsregnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper, skal omfatte henholdsvis 

regnskapene og budsjettene for disse gruppene. Dette følger av at grupper i et idrettslag aldri kan 

være juridisk og økonomisk selvstendige enheter, da laget ellers ikke lenger ville vært ett 

idrettslag 

9. Dette er minimum av de tillitspersoner som skal velges på generalforsamlingen. Det er ikke noe i 

veien for at årsmøtet i tillegg kan velge andre tillitspersoner som det er behov for 



 

10. Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes ved vedtakelse av loven. Det er ikke noe i 

veien for at styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver, således at man istedenfor å 

velge 3 styremedlemmer kan velge f.eks. kasserer, sekretær og materialforvalter 

11. Denne høyeste myndighet kan ikke, hverken helt eller delvis, delegeres til andre organer/personer 

innen laget (det kan således ikke lovfestes at representantskapet e.l. skal kunne overprøve styrets 

vedtak) 

12. Her er det tatt med minimum av hvilke oppgaver som skal tilligge styret. Det er ikke noe i veien 

for at det kan bestemmes at styret skal ha andre oppgaver i tillegg 

13. Årsmøtet står fritt til å organisere laget slik det ønsker i grupper. Disse kan gis den betegnelse 

generalforsamlingen ønsker, og kan også være representert i lagets styre hvis 

generalforsamlingen bestemmer det. Det gjøres også oppmerksom på at flere særidrettslag kan 

være knyttet sammen i en felles allianseklubb som har til oppgave å være et felles organ for 

disse særidrettsklubbene. På denne måten vil klubbene ha et fellesskap gjennom tilhørigheten til 

allianseklubben, samtidig som de beholder sin økonomiske og juridiske selvstendighet. I praksis 

ordnes dette med at medlemmene i særidrettslagene samtidig er medlemmer i allianseklubben 

14. Dette innebærer bl.a. at det bare er lagets styre (hovedstyret der laget har grupper med egne 

styrer) som kan foreta ansettelser og inngå sponsorkontrakter 
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Forslag 2 - presenteres av SCS 
 

Nåværende ordlyd: 

4.2)Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstaker i LOP, er valgbare til tillitsverv i 

laget, og som representant til ting, eller møte i overordnet organisasjon. 

 

Forslag til ny ordlyd: 

4.2)Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstaker i LOP, er valgbare til tillitsverv i 

laget, og som representant til ting, eller møte i overordnet organisasjon. 

Ved valg av eksternt regnskapsfører/regnskapsfirma, har denne eller firmaet møterett, men ikke 

stemmerett i GF.  

 

 

Nåværende ordlyd: 

§ 12 Generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen skal: (Note 10) 

 

1. Foreta åpning. 

2. Velge ordstyrer. 

3. Velge referent(er). 

4. Godkjenne innkalling. 

5. Godkjenne dagsorden. 

6. Behandle LOP`s årsmelding, herunder gruppenes årsmeldinger. 

7. Behandle LOP`s regnskap i revidert stand. (Note 11), herunder gruppenes regnskaper. 

8. Behandle innkomne forslag. 

9. Fastsette kontingent. 

10. Vedta LOP`s budsjett. 

11. Velge: (Note 12) 

a) President og visepresident. 

b) Oppmenn til gruppene, eller de(n) som gruppa(ene) har bemyndiget, foreslås valgt som 

styremedlemmer på Generalforsamlingen. 

c) Regnskapsfører, men må nødvendigvis ikke sitte i styret. 

d) Baneoppmann for Korpåsen. 

e) Materialforvalter for hovedorganisasjonen. 

f) Revisor og dennes stedfortreder. 

 

Forslag til ny § 12, punkt 11. 

 

11. Velge: (Note 12) 

a) President og visepresident. 

b) Oppmenn til gruppene, eller de(n) som gruppa(ene) har bemyndiget, foreslås valgt som 

styremedlemmer på Generalforsamlingen. 

c) Kasserer, for LOP og gruppene. 

   Det kan også på GF velges ekstern regnskapsfører  eller regnskapsfirma uten styreverv. 

    Ved ansatt regnskapsfører / regnskapsfirma, utarbeides særskilt instruks for denne eller firma, 

samt tilpasset instruks for valgt kasserer. 

d) Baneoppmann for Korpåsen. 

e) Materialforvalter for hovedorganisasjonen. 
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f) Revisor og dennes stedfortreder. 

g) Valgkomitè:  Bestående av 5 medlemmer, ett medlem fra hver av gruppenes valgkomitè. 

    Komiteen konstituerer seg selv etter gruppenes årsmøter og leverer forslag til LOP`s GF. 

 

§ 14 Styret Regnskapsfører. 

Regnskapsfører fører LOP`s og gruppenes regnskaper og medlemsarkiver. 

Det er utarbeidet egen arbeidsinstruks for regnskapsføreren, basert på NIF`s lovnorm. 

Han skal i samråd med Presidenten føre lagets korrespondanse. Han skal dessuten være lagets arkivar. 

 

Forslag til ny § 14 Styret 

Regnskapsfører. 

 

§ 14.  Kasserer og ansatt regnskapsfører eller regnskapsfirma. 

Valgt kasserer for LOP og gruppene skal motta og anvise alle  bilag fra hovedstyre og gruppene i flg 

arbeidsinstruks utarbeidet av hovdestyret, basert på NIF`s lovnorm. 

Kasserer har ansvaret for LOP og gruppenes medlemsarkiver etter instruks utarbeidet av hovedstyret i 

LOP. 

Ved ansatt regnskapsfører eller regnskapsfirma, gjøres arbeidet iflg. utarbeidet instruks for signering og 

behandling av bilag og bankopplysninger  som skal videresendes til ansatt regnskapsfører eller 

regnskapsfirma.  
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Gjeldende lov for LOP: 
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   LOP/DSS 
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6 
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illestrøm og Omegn Pistolklubb ble stiftet 6.11.1949 under navnet; Kjeller Skyteklubb.  

Aktiviteten i Kjeller Skyteklubb ble lagt ned i 1958 og ivrige personer i klubben ønsket å starte 

opp igjen. 

Protokollen fra Generalforsamlingen 29/1.59, bekrefter at Kjeller Skyte-klubb, har tatt opp igjen sin 

virksomhet, men med nytt navn.  

 

Klubben ville fra da av ta sikte på å motta interesserte fra hele omegnen, og søkte NIF om 

navnendring til Lillestrøm og Omegn Pistolklubb. 

Kontingenten ble fastsatt til kr. 10,- pr. år, med anmodning til medlemmene om frivillig å betale kr. 5- 

som oppstartkontingent. 

 

I et brev fra LOP til Flyvåpenets Forsyningskommando 4.2.59 skrives det: 

Kjeller Skyteklubb, som en tid har vært ute av drift, er gjenopprettet under ovenstående navn( 

Lillestrøm og Omegn Pistolklubb). Henvendelsen til LFK gjaldt store pakk-kasser som klubben 

ønsket å bruke til skivebod, etc. 

 

Klubben fikk fra gjenopprettelsen ca. 35 av gamle og nye medlemmer. 

Godkjennelse av klubbens navn ble gitt av Romerike Idrettskrets 3.2.1959 med følgende bemerkning: 

Lagets navn er : LOP; tidligere registrert som Kjeller Skyteklubb, stiftet 9.11.49. 

 

Den første gruppa som ble registret under LOP`s vinger ble svartkruttgruppa 9.10.1974, etter 

Justisdep. Rundskriv, 28.6.74, som fortalte at kun medlemmer av egen godkjent forening kunne erverve 

svartkrutt-våpen. Dagens navn Schedsmoe Civile Skydeselskab ble vedtatt 15.1.1991. 

 

Magnumgruppa blir etablert 26.9.81 og ble senere endret til LOP/Metallsilhuettskyttere. 

 

Det ble avholdt mange strids-skytingstevner i klubben fra midten av –70 årene. Som et resultat av 

dette ble egen gruppe for praktisk skyting opprettett, 22.8.1985, med navnet, LOP/GPS, endret 2013 til 

DSS. 

 

Klubben har alltid arrangert trening og konkurranser i NSF`s regi. Skyttere som engasjerte seg i disse 

programmer, stiftet i 1988, Presisjonsgruppa i LOP.  

19.10.91; ble navnet endret til Lillestrøm og Omegn Presisjonskyttere. 

 

Med en stadig økende interesse for westernkultur og våpen, ble western skytterne etablert 23.9.2000 

under navnet; Schedsmoe County Rough Riders.               .      

L 
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Lov 
for  

 

LILLESTRØM OG OMEGN PISTOLKLUBB. 
 

Stiftet som Kjeller Skyteklubb  

6. november 1949. 

 

Vedtatt navneendring, 29. JANUAR 1959. 

Godkjent av Idrettsstyret den, 3. februar 1959. 

 

Med endringer, 17. november.1992,  

14. november 2002, 

13. november 2007, 

16. november 2010. 

       25. april 2016. 
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Generelt. 
Dette er en ufravikelig basis-lovnorm som inneholder minimum av hva alle lag må ha i sin lov. Ut 

over dette kan lagene legge til det de ønsker og som anses nødvendig for nettopp dette laget, så 

lenge tilleggene ikke strider mot NIFs, eller de respektive skytterforbunds, lov eller bestemmelser 

eller mot denne lovnorm. Spesielt vil dette gjelde regler om den interne organisering av laget i 

grupper og avdelinger, og om disse skal være representert i hovedstyret osv, jfr. lovnormens § 15, 

og om hvordan styret skal sammensettes, jfr. lovnormens § 14. 

 

Definisjoner: 

LOP – omtales som Laget 

Gruppe – undergrupperng av LOP 

President – leder av LOP 

Visepresident – nestleder av LOP 

Regnskapsfører – kasserer og medlemsansvarlig for LOP og alle undergrupper. 

Oppmann – formann/leder i gruppe 

 

 

 

§ 1 Formål. 
 

Lagets formål er å fremme skyting i sunne former, gjennom grunnopplæring slik at medlemmene kan 

utvikle seg til habile skyttere i samtlige av laget`s grupper. 

 

 

§ 2 Organisatorisk tilknytning. 
 

Laget er en selveiende, upolitisk og frittstående organisasjon som organiserer 5 grupper (se § 15) 

som utelukkende består av personlige medlemmer. 

 

Laget blir ledet av et styre bestående av President , visepresident og regnskapsfører samt 

oppmennene eller de(n) som gruppa(ene) bemyndiger.Oppmann som stiller som 

President/visepresident, stiller med stedfortreder. Mellom møtene ledes laget av arbeidsutvalget. 

Laget hører hjemme i Skedsmo Kommune. 

Arbeidsutvalget består av President, visepresident og regnskapsfører. 

 

Arbeidsutvalgets (AU) oppgaver: 

• AU i samarbeid med styret står for den daglige drift av laget. 

• Saker som gruppene ønskes behandlet i hovedstyret, sendes AU som forbereder og innhenter 

nødvendige opplysninger vedr. forslaget(ene). Bearbeidet forslag sendes gruppene til 

vurdering. Dersom en eller flere grupper forlanger at forslaget(ene) skal behandles i 

hovedstyret, inkaller Presidenten til hovedstyremøte. 

• AU forbereder saksliste til halvårsmøte, vårmøte og møte før Generalforsamlingen. 

 

 

§ 3 Medlemmer. 
Alle som lover å overholde lagets og overordnede skytterforbunds lover og bestemmelser kan bli 

tatt opp som medlem. (Note 1) 
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Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde skytterforbundenes og dets organisasjonsledd, samt 

laget/gruppenes, lover og bestemmelser. 

 

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre lag organisert i 

godkjente skytterforbund, er gjort opp. Medlemsskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag 

første kontingent er betalt.  

 

 

 

 

§ 4 Stemmerett og valgbarhet. 
For å ha stemmerett på lagets møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 3 måneder, 

og ikke skylde laget kontingent. (Note 2) 

 

Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstaker i laget, er valgbare til tillitsverv i 

laget, og som representant til ting, eller møte i overordnet organisasjon. 

 

Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. NIF`s lov § 2-5, 2-21. 

 

 

§ 5 Kontingent. 
Kontingenten fastsettes av generalforsamlingen og betales forskuddsvis. 

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og 

kan av styret strykes som medlem i laget. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig 

kontingent er betalt. 

 

 

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse.     (Note 3) 
Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar for sitt arbeid, samt refusjon for faktiske utgifter. 

Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av lagets budsjett og regnskap. 

 

 

§ 7 Inhabilitet. 
For lagets tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIFs inhabilitetsregler, jfr. NIFs 

lov § 2-8. 

 

 

§ 8 Straffesaker. 
For alle straffesaker gjelder de respektive skytterforbunds lover og bestemmelser. 

 

 

§ 9 Generalforsamlingen. 
Lagets høyeste myndighet er generalforsamlingen som holdes hvert år senest medio mars måned.  

Generalforsamlingen innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, (Note 4) direkte til 

medlemmene eller ved kunngjøring på hjemmesiden eller i pressen. Forslag som skal behandles på 
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generalforsamlingen må være sendt til styret senest 2 uker før generalforsamlingen. Fullstendig 

saksliste med sakspapirer må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før generalforsamling. 

 

Alle lagets medlemmer har adgang til Generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan invitere andre 

personer og/eller media til å være tilstede. 

 

Generalforsamlingen er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. 

Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. 

På Generalforsamlingen kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på saklisten 

senest 1 uke før generalforsamlingen.  

Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare 

tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste. (Note 5) 

 

 

§ 10 Ledelse av generalforsamlingen. 
Generalforsamlingen ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av laget. 

 

 

 

§ 11 Stemmegivning på generalforsamlingen. 
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av 

de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. 

 

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres 

opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde 

det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. 

Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall 

kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses ikke avgitt. 

 

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, 

foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg 

stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

 

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn 

halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. 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 bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter 

denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, 

avgjøres valget ved loddtrekning. 

 

 

§ 12 Generalforsamlingens oppgaver. 
Generalforsamlingen skal: (Note 3) 

 

8. Foreta åpning. 

9. Velge ordstyrer. 

10. Velge referent(er). 

11. Godkjenne innkalling. 
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12. Godkjenne dagsorden. 

13. Behandle lagets årsmelding, herunder gruppene årsmeldinger. 

14. Behandle lagets regnskap i revidert stand. (Note 8), herunder gruppenes regnskaper. 

8. Behandle innkomne forslag. 

9. Fastsette kontingent. 

10. Vedta lagets budsjett. 

11. Velge: (Note 9) 

a) President og visepresident. 

b) Oppmennene, eller de(n) som gruppa(ene) bemyndiger, foreslås valgt   som styremedlemmer 

på generalforsamlingen. 

c) Regnskapsfører. 

d) Revisor og dennes stedfortreder. 

 

 

§ 13 Ekstraordinære generalforsamlinger. 
Ekstraordinære Generalforsamlinger holdes når styret eller gruppene bestemmer det, eller når minst 

en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. 

Det innkalles på samme måte som for ordinær Generalforsamling, med minst 14 dagers varsel. 

 

Ekstraordinær Generalforsamling kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i 

innkallingen. 

 

Ledelse og stemmeavgivning foretas etter §§ 10-11 
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§ 14 Styret. 
Laget ledes av styret som er lagets høyeste myndighet mellom Generalforsamlingen/e. (Se § 2) 

 

Styret skal: (Note 11) 

• Iverksette generalforsamlingens og gruppenes vedtak og bestemmelser. 

• Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks 

for disse. 

• Administrere og føre nødvendig kontroll, med lagets økonomi i - henhold til bestemmelsene i 

regnskaps- og revisjonsbestemmelser for NIF. 

• Representere laget utad. 

• Alt som publiseres på hjemmesiden av politiske budskap, høringstilsvar mm, skal godkjennes 

av styret i laget. 

• Laget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret ved 

betryggende pant eller annen sikkerhet. Pantesikkerhet for lån og garantier skal opplyses i 

note til årsregnskapet. Generalforsamlingen eller den Generalforsamlingen bemyndiger kan 

beslutte å gi lån eller garantier. Opptak av lån skal være vedtatt av Generalforsamlingen. Det 

kan gis fullmakt til styret om dette. Forfallstiden skal være angitt i årsregnskapet eller i note 

til dette. En avtale om kredittkjøp innenfor en fast kredittramme betraktes i denne 

sammenheng som opptak av lån. 

• Styret skal holde møte når Presidenten bestemmer det eller et flertall av 
styre-medlemmene forlanger det. 

• Det avholdes 1/2-årsmøter i vårsesongen og ca. 14 dager før generalforsamlingen. 

• Et styremøte er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Over styremøtene 

føres referat. 

o Sakslisten med forslag sendes til styremedlemmene en uke i forveien. 

o Vedtak fattes med simpelt flertall. President har dobbelstemme ved stemmelikhet 

o Referat fra styremøtet sendes styremedlemmene umiddelbart etter hvert møte. 

o Alle uttalelser utad skal være i tråd med referatet. 

o Møtereferatet anses som opplest og vedtatt etter at referat er godkjent i påfølgende 

styremøte.  

 

Oppgaver:  

President – har den daglige ledelse av laget. Han skal anvise alle utbetalinger og leder styrets 

forhandlinger og lagets møter hvis ikke annet er fastsatt. 

Sammen med regnskapsfører anvise alle utbetalinger 

Presidenten skal innkalle til alle styremøter og lede disse. Påse at vedtak gjøres i tråd med lagets og 

gruppenes lover og regler. Påse at styrevedtak og årsmøtevedtak gjennomføres. Skrive styrets 

årsberetning til Generalforsamlingen. 

Styret har sammen med presidenten og visepresidenten ansvaret for å sette opp budsjettforslag for 

kommende  år og fremlegge dette for Generalforsamlingen. 

  

Visepresident – fungerer som leder under presidentens fravær. Viseresident skal også fungere 

som sekretær og føre protokoll (skrive referater) over alle styremøter. Kunne tre inn som 

presidentens stedfortreder når denne er fraværende eller forhindret fra å møte. Assistere presidenten 

generelt. 

 

Regnskapsfører – fører lagets og gruppenes regnskaper og medlemsarkiver. Det er utarbeidet 

egen arbeidsinstruks for regnskapsføreren, basert på NIF lovnorm. Han skal i samråd med 

presidenten føre lagets korrespondanse. Han skal dessuten være lagets arkivar. 
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Materialforvalter/baneoppmann – for Korpåsen skal ivareta lagets hovedklubbs materiell og 

sørge for at dette er i orden. Sørge for at det er nok forbruksmateriell tilstede ved trening og 

konkurranser på Korpåsen. 

Det er utarbeidet arbeidsinstruks for materialforvalter/baneoppmann. 

 

Styremedlemmer – er oppmenn eller de(n) som gruppene bemyndiger. Oppmann som stiller som 

President/visepresident stiller med stedfortreder.  

 

Valgkomite – oppgave er å finne kandidater til ledige verv ved neste valg av styret.  

Valgkomiteen arbeider kontinuerlig hele året.  

 

 

§ 15 Grupper/avdelinger. (Note 12) 
LOP`s generalforsamling bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal 

organiseres og ledes. 

 

LOP/DSS         Dynamisk sportsskyting.  DSSN      

Metallsilhuett-Gruppa        Metallsilhuett skyting.  NMF 

LOP Presisjonskyttere                    Norges Skytterforbunds grener NSF 

Schedsmoe Civile Skydeselskab      Svartkruttskyting.   NSU 

Schedsmoe County Rough Riders    Western skyting.   SWS 

 

Gruppene ledes av: 

a) Valgte styrer.  

For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og avdelinger/grupper kan ikke 

inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjennelse. (Note 13) 

 

 

§ 16 Lovendring. 
Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling etter å ha 

vært oppført på saklisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 

 

Lovendringer trer i kraft påfølgende kalenderår.  

 

 

§ 17 Oppløsning. 
Oppløsning av laget kan bare behandles på ordinær generalforsamling. Blir oppløsning vedtatt med 

minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinær generalforsamling 3 måneder senere. 

For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. 

 

Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og 

nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, 

jfr, § 16. 

 

Oppløses hovedorganisasjonen, tilfaller alle eiendeler og midler, gruppene. 

Oppløses hovedorganisasjonen og gruppene, tilfaller eiendeler og midler til personer eller 

organisasjoner som Generalforsamlingen bestemmer. 



 

Lillestrøm og Omegn Pistolklubb     Lovhefte 2016  vedtatt på Ext. Generalforsamling 25.04.2016                Side  

27 

 

Ved oppløsning av laget og gruppene, sendes lagets/gruppenes arkiv til idrettskretsen, for 

Presisjonsgruppen. De andre gruppenes arkiv blir oversendt det/de respektive skytterforbund. 

 

 

LOP 
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Noter: 
 

1) Jfr. NIFs lov §§ 10-4. 

Styret i et idrettslag kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap, et slikt avslag vil kunne 

ankes inn for Idrettsstyret. 
 

2) jfr. NIFs lov § 2-5. 

 

3) jfr. NIFs lov § 2-10 
 

 

4) jfr NIFs lov § 2-16. 
 

5) jfr. NIFs lov § 2-17. 
 

6) Listen over årsmøtets oppgaver i denne bestemmelsen er minimum av hva lagets lov skal 

inneholde. l tillegg kan andre oppgaver også tillegges årsmøtet. 
 

7) Årsregnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper eller avdelinger, skal 

omfatte henholdsvis regnskapene og budsjettene for disse avdelingene/gruppene. Dette følger av 

at avdelinger og grupper l et idrettslag aldri kan være juridisk og økonomisk selvstendige 

enheter, da laget ellers ikke lenger ville vært ett idrettslag. Se også § 15. 
 

8) Dette er minimum av de tillitspersoner som skal velges på generalforsamlingen. Det er ikke noe i 

veien for at årsmøtet i tillegg kan velge andre tillitspersoner som det er behov for. 

 

9) Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes ved vedtakelse av loven. Det er ikke noe i 

veien for at styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver, således at man isteden for å 

velge 3 styremedlemmer kan velge f.eks. kasserer, sekretær og materialforvalter. 
 

10) Denne høyeste myndighet kan ikke, hverken helt eller delvis, delegeres til andre organer/personer 

innen laget (det kan således ikke lovfestes at representantskapet e.l. skal kunne overprøve styrets 

vedtak). 
 

11) Her er det tatt med minimum av hvilke oppgaver som skal tilligge styret. Det er ikke noe i veien 

for at det kan bestemmes at styret skal ha andre oppgaver i tillegg. 
 

12) Årsmøtet står fritt til å organisere laget slik det ønsker i underavdelinger og/eller grupper. Disse 

kan gis den betegnelse generalforsamlingen ønsker, og kan også være representert i lagets styre 

hvis generalforsamlingen bestemmer det. Det gjøres også oppmerksom på at flere særidrettslag 

kan være knyttet sammen i en felles allianseklubb som har til oppgave å være et felles organ for 

disse særidrettsklubbene. På denne måten vil klubbene ha et fellesskap gjennom tilhørigheten til 

allianseklubben, samtidig som de beholder sin økonomiske og juridiske selvstendighet. l praksis 

ordnes dette med at medlemmene i særidrettslagene samtidig er medlemmer i allianseklubben. 
 

GRUPPER/UNDERAVDELINGER: 

LOP/DSS            DYNAMISK SPORTSKYTING.  

METALLSILHUETT-GRUPPA METALLSILHUETT SKYTING. 

LOP PRESISJONSKYTTERE                            NORGES SKYTTERFORBUNDS GRENER. 

SCHEDSMOE CIVILE SKYDESELSKAB         SVARTKRUTTSKYTING. 

SCHEDSMOE COUNTY ROUGH RIDERS       WESTER`N SKYTING. 

 

 

13) Dette innebærer bl.a. at det bare er lagets styre (hovedstyret der laget har grupper/avdelinger 

med egne styrer) som kan foreta ansettelser og inngå sponsorkontrakter. 
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