Vedtekter for Trondheim Feltskyttere
Endringer er vedtatt på årsmøtet den 27.02.2020, og erstatter vedtektene
av 28.02.19.

1. Formål og definisjon
1.1

1.2
1.3
1.4

Trondheim Feltskyttere (TFS), stiftet i 1976, har som formål å organisere,
administrere og videreutvikle dynamisk skyting.
Videre vil TFS arbeide for å fremme interesse og velvilje for skyteformen.
TFS har som formål å fremme interessen for dynamisk skyting, og å
administrere, organisere og videreutvikle skytegrenene innen sporten.
Dynamisk skyting utøves med pistol, revolver, rifle og hagle etter de til
enhver tid gjeldende internasjonale og nasjonale regler.
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All
idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap,
helse og ærlighet.

2. Organisasjon og tilknytning
2.1
2.2

TFS skal være tilsluttet International Practical Shooting Confederation
(IPSC) gjennom IPSC Norway (Dynamisk Sportsskyting Norge, DSSN).
TFS er selveiende og frittstående, med utelukkende personlige
medlemmer.

3. Medlemskap
3.1

3.2

Medlemskap i TFS er åpent for alle aktverdige borgere. Individuell søknad
om medlemskap sendes til TFS, som etter å ha godkjent søknaden sender
ut medlemsbevis og krav om medlemskontingent. Medlemskapet i TFS blir
først gyldig når kontingenten er betalt.
Med aktverdig borger menes den som ikke på noe tidspunkt har opptrådt
på en slik måte at det strider mot disse vedtekter § 8.1, og som etter

3.3
3.4
3.5

3.6
3.7

3.8

våpenlovens bestemmelse, forutsatt oppnådd aldersgrense og nødvendig
opplæring, kan gis tillatelse til å erverve våpen av politiet.
Medlemmene forplikter seg også å betale individuell forbundskontingent.
Som medlem aksepterer man at man skal kjenne til, akseptere og
etterleve de til enhver tid gjeldende lover og forordninger i TFS.
Medlemmer har selv ansvar for at kontaktinformasjon, adresse, epostadresse og telefonnummer er a jour. Endringer i disse skal sendes
kasserer.
All utøvelse av medlemskapet i TFS skjer på medlemmets eget ansvar,
dette inkluderer også deltagelse på kurs, trening og konkurranser.
Utmelding fra TFS skal skje skriftlig til styret. Medlemmer som unnlater å
betale medlemskontingent vil strykes fra medlemslistene, men de er
fremdeles ansvarlig for eventuelle økonomiske forpliktelser de har til
klubben.
Årsmøtet kan i spesielle tilfeller tilkjenne medlemmer æresmedlemskap
som innebærer fritak fra kontingent. Begrunnet forslag på kandidater til
slikt æresmedlemskap sendes skriftlig til styret som kommer med
innstilling til årsmøtet. Klubben refunderer kontingent til forbundet for
æresmedlemmer.

4. Medlemskontingent og avgifter
4.1
4.2

4.3

4.4

4.5
4.6
4.7

4.8

Medlemskontingent for neste år fastsettes av årsmøtet.
Kontingentkrav sendes ut innen 5. januar, med forfall senest 1. februar.
Medlemskontingent som ikke er betalt innen 30 dager etter forfall purres
en gang med 14 dagers forfallsfrist. Det tillegges purregebyr lik den til
enhver tid gjeldende lovlige sats.
Ubetalt kontingent etter første forfall medfører at man er skyldig kontingent
og ikke skal tillates å delta på treninger og stevnedeltagelse. Eventuelt
adgangskort vil kunne bli sperret og nøkler inndradd.
Medlem som skylder kontingent for ett år etter forfall og (1) purring, kan
strykes som medlem i klubben. Strykes et medlem, kan han ikke tas opp
igjen før skyldig kontingent er betalt.
Medlemmer som er Junior ifølge IPSC sitt regelverk (t.o.m. det året man
fyller 21), betaler halv medlemskontingent til TFS.
Husstandsmedlemmer betaler halv medlemskontingent til TFS.
Nye medlemmer som melder seg inn etter 30. juni betaler halv
klubbkontingent for inneværende år. Forbundskontingent må likevel
betales etter gjeldende regler.
Andre avgifter eller egenandeler kan kreves for deltagelse i klubbens
aktivitetstilbud.

5. Stemmerett og valgbarhet
5.1

For å ha stemmerett må man ha hatt gyldig medlemskap i minst 6 mnd. og
ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved
fullmakt.

5.2

5.3

Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i klubben, og
som representant for klubben i andre fora. Tillitsvalgt kan ikke samtidig
være arbeidstager i klubben.
Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett, er ikke valgbar
og kan ikke velges som representant av klubben i andre fora.

6. Tillitsvalgtes godtgjørelse
6.1

6.2

For refusjon av utgifter og godtgjørelse til klubbens tillitsvalgte gjelder:
a)
Tillitsvalgt kan motta refusjon for dokumenterte nødvendige
utgifter som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Dette
gjelder ikke tapt arbeidsfortjeneste.
Utgifter og godtgjørelser skal fremgå av budsjett og regnskap, og
eventuelle sjablonbaserte refusjoner eller godtgjørelser skal på forhånd
være vedtatt på årsmøte.

7. Inhabilitet
7.1

7.2

7.3
7.4

7.5
7.6

7.7

Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte er inhabil til å
tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:
a)
Når vedkommende selv er part i saken
b)
Når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i
oppadstigende eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær
som søsken
c)
Når vedkommende er gift med eller er forlovet eller samboer
med en part
d)
Når vedkommende er leder for eller har ledende stilling i eller er
medlem av styret i et selskap som er part i saken.
Likeså er tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte inhabil når
andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til
vedkommendes upartiskhet, blant annet skal det legges vekt på om
avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for
vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig
tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitet innsigelse er reist
av noen part.
Inhabilitet spørsmålet avgjøres av det aktuelle organ.
Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den
tillitsvalgte eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne
påvirke vedkommendes standpunkt og at idrettslige interesser ikke tilsier
at vedkommende bør vike sete.
Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av
direkte underordnet i samme organisasjonsledd.
Med part menes i denne bestemmelsen tillitsvalgte, oppnevnte
representanter og ansatte som en avgjørelse retter seg mot eller som
saken ellers direkte gjelder.
Inhabilitetsreglene gjelder ikke på årsmøte.

8. Straffesaker
8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Hvis et medlem begår alvorlige brudd på sikkerhetsreglene eller ved
annen oppførsel skader skytesportens anseelse, eller på andre måter
direkte eller indirekte skader TFS sin drift og anseelse har styret rett og
plikt til å vurdere eksklusjon eller andre sanksjoner mot medlemmet.
Ved straffesaker har medlemmet rett til å få vite anklagene, og skal gis
mulighet til å komme med tilsvar, enten muntlig eller skriftlig, før styret
vedtar en eksklusjon eller annen sanksjon.
Medlemmet har rett til å anke en eksklusjon. Hvis en slik anke forekommer
skal ekstraordinært årsmøte innkalles innen 30 dager, såfremt ikke
ordinært årsmøte skal avholdes innen 60 dager. Ved årsmøtet kan både
medlemmet og styret legge frem sin sak. Det gjennomføres skriftlig,
hemmelig avstemning der det kreves to tredjedels flertall til medlemmets
fordel for at eksklusjonsvedtaket omgjøres. Andre idømte sanksjoner enn
eksklusjon kan ikke ankes.
Medlemmet skal gis skriftlig beskjed om eksklusjon og retten til å anke
avgjørelsen. Anken må stilles skriftlig til styret og være avsendt innen 21
dager etter utsendelse av eksklusjonsvedtaket.
Styret har rett og plikt til å varsle politiet dersom de finner det nødvendig,
etter at en eksklusjon eller sanksjon har blitt vedtatt.

9. Årsmøtet
9.1
9.2

9.3

9.4

9.5

Klubbens øverste organ er årsmøtet, som holdes hvert år innen 28.
februar.
Årsmøtet avholdes etter innkallelse fra styret med minst 1 mnd. varsel.
Innkallingen sendes elektronisk direkte til medlemmene via registrert email adresse (ref. §3.5), samt gjøres tilgjengelig på klubbens hjemmeside.
Forslag fra medlemmene som skal behandles på årsmøtet må være sendt
styret senest 15. januar. Mottak av forslag skal straks bekreftes av
sekretær eller leder. Regnskap med forslag til budsjett overleveres revisor
senest 1 – en måned før årsmøtet. Fullstendig saksliste og andre
nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig for
medlemmene senest ved innkallelsen, revidert regnskap og budsjett
tilgjengelig senest 1 uke før årsmøtet. Når nye dokumenter til årsmøtet er
tilgjengelige fra medlemssidene skal informasjon om dette gis på klubbens
hjemmeside.
Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere
andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at
årsmøtet kun er åpent for medlemmer.
Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall
medlemmer som minst tilsvarer antall styremedlemmer. Dersom årsmøtet
ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om
minimumdeltagelse.
På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført
på utsendt eller kunngjort saksliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av

9.6

de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av
sakslisten.
Innen 1 måned etter avholdt årsmøte skal dokumenter tilhørende årsmøtet
legges ut på medlemssidene i nedlastbart format. Med dette menes bl.a.
innkalling, saksliste, eventuelle rapporter fra oppmenn, revisorrapport,
andre fremlagte dokumenter og signert protokoll fra årsmøtet.

10. Ledelse av årsmøtet
10.1 Årsmøtet ledes av valgt ordstyrer. Ordstyreren behøver ikke være medlem
av klubben.

11. Årsmøtets oppgaver.
Årsmøtet skal:
11.1 Godkjenne de stemmeberettigede
11.2 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
11.3 Velge ordstyrer, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive
protokollen
11.4 Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppe årsmeldinger
11.5 Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
11.6 Behandle innkomne forslag og saker.
11.7 Fastsette medlemskontingent.
11.8 Vedta klubbens budsjett
11.9 Behandle klubbens organisasjonsplan
11.10 Foreta følgende valg i nevnte rekkefølge:
a)
Leder
b)
Nestleder
c)
Sekretær
d)
Kasserer
e)
Styremedlem uten portefølje
f)
Første vara (møte og talerett på styremøter, men ikke
stemmerett)
g)
Andre vara (møte og talerett på styremøter, men ikke
stemmerett)
h)
Øvrige valg i henhold til av årsmøtet vedtatt organisasjonsplan
(for eksempel HMS-ansvarlig og oppmenn)
i)
Valgt revisor.
j)
Representanter til forbundsting og eventuelle møter i de
organisasjoner der klubben er tilsluttet.
k)
Valgkomité med leder og ett (1) medlem og ett (1) varamedlem
for neste årsmøte.
11.11 Alle representanter bortsett fra revisor velges for en periode på to (2) år.
Revisor velges for ett (1) år. Styrerepresentantene velges på alternerende
år slik at leder, sekretær, styremedlem og 2. varamedlem velges det ene
år, nestleder, kasserer og 1. varamedlem velges det annet år. Om

styrerepresentanter velges utenom denne orden, velges representanten
for ett (1) år.
11.12 Dersom sakslisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte.
Slik innkalling skjer på tilsvarende måte som for ordinært årsmøte, men
eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. Fortsettende årsmøte
kan bare behandle saker som var med i godkjent saksliste for årsmøtet.

12. Stemmegivning på årsmøtet
12.1 Med mindre annet er lovfestet skal et vedtak for å være gyldig være truffet
med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.
12.2 Valg foregår skriftlig hvis det fremmes krav om det.
12.3 Hvis det skal være skriftlige valg kan bare foreslåtte kandidater føres opp
på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder
ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes
over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
12.4 Når et valg foregår enkeltvis, og en kandidat ikke oppnår mer enn
halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater
som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet,
avgjøres valget ved loddtrekning.
12.5 Når det ved avstemming på andre saker hvor det stemmes for eller mot er
stemmelikhet, så anses forslaget som falt.

13. Ekstraordinært årsmøte
13.1 Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret med minst 14 dagers varsel
etter:
13.2 Vedtak på årsmøte i klubben
13.3 Vedtak i styret i klubben
13.4 Skriftlig krav fra 1/3 av klubbens medlemmer
13.5 Ekstraordinært årsmøte skal bare behandle de saker som er angitt i
vedtaket, eller i kravet om innkalling av årsmøtet.

14. Klubbens styre
14.1 Klubben ledes og forpliktes av styret, som er klubbens høyeste myndighet
mellom årsmøtene.
Styret skal:
14.2 Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser.
14.3 Forestå klubbens administrasjon og føre nødvendig kontroll med klubbens
økonomi i henhold til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
14.4 Oppnevne ved behov komiteer, utvalg eller personer for spesielle
oppgaver og utarbeide mandat eller instruks for disse.
14.5 Representere klubben utad.
14.6 Styret skal holde møter når ledelsen bestemmer det, eller et flertall av
styremedlemmene forlanger det. Det skal alltid føres protokoll som viser

hvem som var til stede på møtet, hvilke saker som ble behandlet og hvilke
vedtak som ble gjort.
14.7 Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede.
Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er
møtelederens stemme avgjørende.

15. Grupper, avdelinger og komiteer
15.1 Klubben skal ha en valgkomité som velges på fritt grunnlag på årsmøtet
etter innstilling fra styret, og har som oppdrag å legge frem innstilling på
kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet.
15.2 Klubben kan organiseres med grupper eller avdelinger. Klubbens årsmøte
bestemmer opprettelse av grupper eller avdelinger, og hvordan disse skal
organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av
klubbens organisasjonsplan.
15.3 For grupper eller avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele klubben,
og grupper eller avdelinger kan ikke inngå avtaler eller representere
klubben utad uten styrets godkjennelse.

16. Lovendring
16.1 Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i
klubben etter å ha vært oppført på sakslisten, og krever 2/3 flertall av de
avgitte stemmer.

17. Oppløsning
17.1 Oppløsning av Trondheim Feltskyttere kan bare behandles på ordinært
årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles
ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må
vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
17.2 Ved oppløsning tilfaller klubbens eiendeler og midler til det eller de formål
som det ekstraordinære årsmøtet bestemmer.
17.3 Sammenslutning med andre klubber anses ikke som oppløsning.

