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Aron Skytterklubb Drammen

Postboks 3574 Drammen
3007 Drammen

Drammen 07.01.2016

Stiftelsesdokument for Aron Skytterklubb, Drammen.
Idrettslaget:
Klubb: KL06020059 Aron Skytterklubb. Kommune: 0602 Drammen
Opptak:
Idrettslaget er stiftet: 19.02.1929 og tatt opp i NIF gjennom Buskerud Idrettskrets, som lokal
medlemsorganisasjon.
Sist oppdatert i organisasjonsregisteret:
Hovedadresse og kontaktinformasjon:
Adresse: Postboks 3574 3007 DRAMMEN.
Tlf. 917 30 960
E-postadresse: leder@aronsk.no
Hjemmeside: www.aronsk.no
Kontonummer: 9235.27.88963

Klubbtype:
Særidrettsklubb.

Tilknytning oppad:
IR0602 Drammen Idrettsråd

Underliggende organisasjonsledd:
GR06020059430 Aron Skytterklubb.
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Idrettslagets formål:
Klubben skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett
organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og para Olympiske komité (NIF)
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter
skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubbens visjoner:





Distriktets største og mest velorganiserte klubb.
Et attraktivt tilbud til skyttere på alle nivåer.
Baneanlegg med høy standard for alle skyter grener klubben har på sitt program.

Verdigrunnlaget:
Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Ærlighet.
Verdigrunnlaget gir oss levereglene i organisasjonen.
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Organisasjons kart Aron Skytterklubb, Drammen:
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Årsmøte:
Årsmøtet er lagets/klubbens høyeste myndighet.
Årsmøtet avholdes iht. klubbens lover.
Kun medlemmer som har betalt medlemskontingenten har stemmerett.
Årsmøtet velger representanter til styret, valgkomité, hederstegns komité og revisorer.
Årsmøtet legger grunnlaget for styret sitt arbeid.
Alle som ønsker å påvirke klubbens arbeid bør delta på årsmøtet.

Medlemmer:
Medlemskap i Aron SK er først gyldig og regnes fra den dag kontingent er betalt.
For å ha stemmerett og være valgbar, må et medlem ha vært tilsluttet idrettslaget i
minst 1 måned og ha betalt kontingent.
Medlemskap i Aron SK kan opphøre ved utmelding, stryking eller eksklusjon.
Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.
Strykning av medlem kan finne sted dersom medlemmet skylder kontingent for mer enn ett
år. Medlem som strykes kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Hvis
medlemmet skylder kontingent etter forfalt to års kontingent, skal medlemskapet bringes til
opphør ved strykning fra idrettslagets side.
Ved innmelding skal medlemmene oppgi navn, fødselsdato, adresse og eventuell e-post/tlf.nr.
Navn på foresatte når medlemmet er under 18 år.
Klubben skal benytte NIFs og NSFs medlemsarkiv.

Styret:
Klubben ledes av et styre bestående av 11 medlemmer: leder, nestleder, sekretær,
økonomiansvarlig, baneansvarlig, materialforvalter og oppmenn for rifle, pistol bane, pistol
luft, pistol felt og svartkrutt. Styret har 3 varamedlemmer.
Klubbens leder velges hvert år. Ved oddetallsår velges representanter til vervene: nestleder,
økonomiansvarlig, materialforvalter, oppmann felt og oppmann luftpistol, varamedlem 1
og varamedlem 3. Ved partallsår velges representanter til de øvrige styrevervene.
Varamedlemmene nummereres 1 til 3 og trer inn som stemmeberettiget i styre i den
rekkefølge når styremedlemmer er fraværende ved styremøter.
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Styrets oppgaver:

 Stå for klubbens daglige ledelse og representere klubben utad.
 Planlegger og ivaretar klubbens totale drift.
 Iverksetter bestemmelser og vedtak fattet av årsmøtet eller andre
overordnede myndigheter.
 Disponerer lagets inntekter og fordeler disse etter handlingsplan og godkjent
budsjett.
 Oppnevne komiteer, utvalg eller personer etter behov til spesielle oppgaver. (I
2013 har klubben følgende kontinuerlige verv: resultat- og klassefører,
medlemsregisteransvarlig og webmaster.

Grupper / Avdelinger:




Norges Svartkruttunion(NSU).
Klubben har et utvalg for svartkruttskyting tilsluttet Norges Svartkruttunion
(NSU), som ledes av oppmann for svartkrutt. Utvalget for svartkruttskyting
følger NSUs lovnorm for lag. Medlemmer som ønsker å være tilknyttet her må
betale forbundskontigent til NSU (kr.200,- Pr. 2013). Denne innbetales til Aron
Skytterklubb, som betaler dette videre til NSU.
Norges Metallsilhuettforbund (NMF).
Klubben har ett utvalg for metallsilhuett skyting tilsluttet Norges
Metallsilhuettforbund (NMF) som ledes av oppmann for Metallsilhuett. Utvalget
for Metallsilhuett skyting følger NMFs lovnorm. Medlemmer som ønsker å
være tilknyttet her må betale forbundskontigent til NMF ( kr.200,- Pr. 2016).
Denne betales direkte til Norges Metallsilhuettforbund.

Valgkomité:
Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer med 1 varamedlem som velges av
årsmøtet etter innstilling fra styret.

Valgkomiteens oppgaver:





Å utarbeider en arbeidsplan for inneværende periode.
Å holde seg informert om og diskutere med medlemmene, ulike kandidater for
styreoppdrag. I denne prosessen få rede på om aktuelle kandidater har
kunnskap, tid og interesse for oppdraget.
Avgi skriftlig forslag på nomineringen før årsmøtet.
Under årsmøtet skal valgkomiteens forslag fremlegges.
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Hederstegn komité:
Hederstegnkomiteen består av 3 personer som velges av årsmøtet. Medlemmene
velges for 2 år slik at 1 eller 2 medlemmer er på valg hvert år.

Regler for hederstegn og æresmedlemskap.
Hederstegnkomiteen kan tildele hederstegn etter følgende kriterier:
 Fremragende sportslige prestasjoner.
Som fremragende sportslige prestasjoner regnes for eksempel å ha blitt norsk
mester, eller satt norsk rekord. Også andre prestasjoner på høyt nasjonalt og /
eller
internasjonalt nivå kan danne grunnlag for tildeling.
 Langvarig og fortjenestefull administrativ innsats.
For å komme i betraktning må vedkommende ha gjort en innsats ut over det som
forventes av enhver tillitsvalgt og ha deltatt i administrasjonen over flere år.
 Langvarig og fortjenestefull innsats for fremme av skyttersporten.
Tildeling etter dette punkt kan skje til medlemmer som, uten å ha sittet i klubbens
administrasjon, over flere år har gjort særlig stor innsats for skyttersporten, ved for
eksempel deltagelse i dugnader, rekrutteringsarbeid eller på annen måte har
bidratt til å fremme klubbens aktiviteter.
Forslag på kandidater til klubbens hederstegn må fremmes skriftlig for
hederstegnkomiteen og være begrunnet i henhold til reglene for tildeling. Komiteens
medlemmer har ikke anledning til å fremme forslag på kandidater. Hederstegnet utdeles
kun etter enstemmig beslutning i komiteen. Komiteens møter er lukkede og
medlemmene har taushetsplikt om alle forhold som diskuteres i komiteen. Overrekkelse
av hederstegn skjer i forbindelse med klubbens årsmøte. Lederen av
hederstegnkomiteen foretar overrekkelsen.
Æresmedlemmer;
Hederstegns komiteen kan foreslå for årsmøtet å utnevne æresmedlemmer i klubben.
For at komiteen skal fremme forslag for årsmøtet, må det foreligge enstemmighet i
komiteen. Æresmedlemskap er den høyeste utmerkelse klubben kan tildele et medlem.
Det skal stilles svært strenge krav til utnevnelsen. Normalt vil medlemmer som kan
komme i betraktning, allerede være tildelt hederstegnet. Videre må medlemmet ha
fortsatt å utmerke seg ut over det som dannet grunnlag for tildeling av hederstegnet.
Det skal legges vekt på at klubbens æresmedlemmer nyter allmenn tillit innad i klubben,
og har fremstått som fremragende representanter for de verdier som er nedfelt i
klubbens og idrettens verdigrunnlag Æresmedlemskap tildeles på livstid.

Side 8 av 9

Informasjon:
Klubbens viktigste informasjonskanal til medlemmene er nettsiden: www.aronsk.no

Økonomi:
Styret er juridisk ansvarlig for klubbens økonomi Styret er ansvarlig for å sette opp
budsjett før årsmøtet. Alle innkjøp skal godkjennes av styret.

Regnskap:
Regnskapet skal føres i henhold til NIFs bestemmelser.
Alle inn- og utbetalinger skal gå gjennom klubben sin konto.
Det er ikke lov til å sette penger som tilhører klubben inn på personlige kontoer.

Revisorer:
Årsmøter velger 2 revisorer og 1 vararevisor.
Revisor skal vurdere om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med idrettens
regnskaps- og revisjonsbestemmelser, og om organisasjonsleddets styre har oppfylt sin
plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av
regnskapsopplysninger i samsvar med idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser.

Side 9 av 9

