
Vedtekter for Olderdalen Skotthyllklubb – OSK 

 
 

§ 1 Formål 

 

Olderdalen skotthyllklubb skal arbeide for å ivareta en idrett med lange tradisjoner gjennom 

aktiv utøvelse på klubbnivå, lokal serie og på nasjonalt nivå der dette er naturlig.  

Videre skal klubben inspirere til gleden ved skotthyllkasting uansett om det er snakk om 

nybegynner eller ekspert, leik eller konkurranse. 

 

§ 2 Organisering 

 

Olderdalen Skotthyllklubb er medlem i Norges Skotthyllforbund og er underlagt NSF`s lover 

og regler. 

 

§ 3 Medlemskap 

 

OSK er en åpen klubb der alle som er interessert i skotthyll kan tegne medlemskap. Ved 

tegning av medlemskap innkreves en medlemskontingent som fastsettes av årsmøtet. Uteblitt 

betaling medfører tap av medlemskap. Dette avgjøres av årsmøtet ( 2/3 flertall) 

 

§ 4 Ansvar 

 

Deltagelse på OSK’s arrangementer skjer på eget ansvar og OSK kan ikke holdes økonomisk 

ansvarlig for eventuelle skader som måtte oppstå. 

 

§ 5 Årsmøte 

 

Årsmøte er klubbens øverste organ. Hvert medlem har møterett til årsmøte. Hvert medlem har 

en stemme. Årsmøte skal avholdes hvert år innen 15.03.  

 

Saker som det enkelte medlem ønsker tatt opp på årsmøtet skal sendes styret innen 15.januar 

det aktuelle året. Dette gjelder også forslag til endring av vedtekter.  

Enkeltsaker avgjøres ved simpelt flertall. 

 

Det sittende styret har ansvar for innalling til årsmøte med minst 14 dagers varsel. Årsmøte 

ledes av sittende formann og behandler de sakene som er nevnt i innkallingen.  

 

Valgkomiteen legger fram kandidater for verv som er på valg. 

Sekretær fører protokoll. 

 

Årsmøte skal: 

1. Velge to personer til undertgnelse av protokoll. 

2. Behandle styrets årsmelding og reviderte regnskap. 

3. Velge representanter til styret. Sittetid 2 år.  

4. Velge formann. Sittetid 2 år. 

5. Velge 2 representanter til valgkomitè. Velges for to år. 

6. Behandle saker som framgår av innkallingen 

7. Fastsette medlemskonigenten. 

 

Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte. 



 

 

§ 6 Styret 

 

Olderdalen Skotthyllklubb ledes av et styre bestående av 5 representatnter. 

Vararepresentant går inn i styret dersom noen må fratre.  

 

 Formann    Velges for 2 år (like år 2000, 2002..osv) 

 Kasserer             Velges for 2 år (Ulike år 2001,2003..osv) 

 Sekretær  Velges for 2 år (Ulike år) 

 Styremedlem 1 Velges for 2 år (like år) 

 Styremedlem 2 Velges for 2 år (Ulike år) 

       

 

For å sikre kontinuitet velges leder pluss ett styremedlem, og øvrige representanter hvert 

sitt år. 

En valgkomitè på 2 personer finner kandidater til styret. Revisor velges for 1 år. 

 

Styrets ansvar  

1. Arrangere årsmøte  

2. Ta initiativ til årlig dugnad 

3. Generell drift av klubben 

 

 

§ 7 Vedtektsendringer 

 

Vedtekter kan bare fastsettes/endres av årsmøte med 2/3 flertall. 

 

§ 8 Oppløsning 

 

Oppløsning av OSK kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med 

minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning kan 

skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Verdier som er igjen etter oppløsning, tilfaller 

Norges Skotthyllforbund i sin helhet. 

 

 

 

 

 


