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§ 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

 

Rogaland Skiskytterkrets (heretter kalt RSSK) stiftet 01.01.1983, består av de skiskytterlag og 

-grupper av lag innen skiskytterkretsens grenser. RSSK er en organisasjon som er tilsluttet 

Norges Skiskytterforbund (NSSF) og Norges Idrettsforbund (NIF) og underkastet dets lov og 

bestemmelser. 

 

§ 2. FORMÅL 

 

RSSK`s formål er å arbeide for skiskytingens utvikling innen skiskytterkretsen og fremme 

samarbeidet mellom lagene, samt virke som regulerende myndighet mellom disse.  Den skal 

bistå Norges Skiskytterforbund i alle spørsmål som gjelder skiskyting innen skiskytterkretsen 

og bistå idrettskretsen når det gjelder saker som har interesse for idretten i sin alminnelighet 

eller arrangement for flere idretter innen idrettskretsen. 

 

§ 3. INNMELDING 

 

Alle skiskytterlag/-klubber som aksepterer RSSK`s og overordnede organisasjonsledds 

regelverk og vedtak kan bli tatt opp som medlem. En søker kan ikke tas opp som medlem uten 

å ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelsene til tidligere krets og overordnede 

organisasjonsledd. 

 

 

§ 4. ORGANISASJON 

 

RSSK er selveid og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 

Særkretsen er regnskaps- og revisjonspliktig. Alle utbetalinger skal attesteres av styremedlem 

og sendes til kasserer for godkjenning og utbetaling. Bankkonti skal være knyttet til 

særkretsen og skal disponeres av to personer i fellesskap. Styret skal fremlegge budsjett for 

godkjenning på Kretstinget. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise 

underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. 

 

Skiskytterkretsens anliggender ivaretas av: 

1. Skiskytterkretstinget 

2. Skiskytterkretsstyret 

 

 

§ 5. KRETSTINGET 

 

Skiskytterkretsens øverste myndighet er kretstinget som holdes hvert år innen utgangen av 

mai. Kretstinget innkalles av kretsstyret med minst 1 mnd. varsel. Forslag som skal behandles 

på tinget må være styret i hende senest to uker før kretstinget. Fullstendig sakliste med forslag 

må være tilgjengelig for lag/grupper i kretsen senest en uke før tinget. 

For at tinget skal være vedtaksført må det møte minst 7 representanter fra klubbene i tillegg til 

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

På tinget kan det ikke behandles forslag om lovendringer som ikke er oppført på sakslisten. 

Andre saker kan behandles og avgjøres når 
2
/3 av de godkjente stemmene krever det. Slik 
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beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av sakslisten. 

 

 

 

 

§ 6. EKSTRAORDINÆRT KRETSTING 

 

Ekstraordinært ting avholdes dersom skiskytterkretsstyret, Norges Skiskytterforbunds styre, 

Idrettsstyret eller ¼ av kretsens lag sender inn skriftlig krav om dette. 

Ekstraordinært ting innkalles med 14 dagers varsel.  Tinget kan bare behandle de saker som 

kravet om tinget omfatter og som er blitt kunngjort i innkallelsen. 

 

 

§ 7. REPRESENTASJON PÅ KRETSTINGET 

 

På skiskytterkretstinget møter følgende med stemme og forslagsrett: 

1. Medlemmer av skiskytterkretsstyret 

2. Representanter for lagene etter følgende skala: 

a. Medlemslag inntil 15 medlemmer møter med 1 representant 

b. Medlemslag inntil 40 medlemmer møter med 2 representanter 

c. Medlemslag over 40 medlemmer møter med 3 representanter 

Representantene skal utnevnes av hvert enkelt lag. 

Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært ting. 

 

§8. LEDELSE AV KRETSTINGET 

 

Tinget ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være valgt(e)/oppnevnt(e) 

representant(er). 

 

§ 9. FORRETNINGSORDEN FOR SKISKYTTERKRETSTINGET 

Et lovlig innkalt kretsting er vedtektsført med det antall godkjente stemmer som møter.  Ingen 

representant har mer enn en stemme. 

 

1. Godkjenne de frammøtte representantene 

2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 

3. Velge dirigent, sekretær, samt to representanter til å underskrive protokollen 

4. Behandle årsberetning  

5. Behandle regnskap i revidert stand  

6. Behandle budsjett  

7. Fastsette kontingent 

8. Behandle innkomne forslag 

9. Foreta valg av kretsstyret 

10. Behandle terminliste framlagt av kretsstyret 

11. Behandle neste års handlingsplan  

 

Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag.  Blanke stemmesedler teller 

ikke og regnes som ikke avgitt. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved 

loddtrekning. 
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Leder velges separat for ett år. Resten av styret som står på valg, velges felles skriftlig eller 

ved akklamasjon. Styret med unntak av leder velges for to år. 

Styret konstituerer seg selv på første styremøte etter tinget. 

For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av skiskytterlag/-

klubb tilsluttet RSSK i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. 

Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, 

dog slik at det skal være minst to personer fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer 

enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være 

representert. Ingen kan møte på tinget, eller avgi stemme ved fullmakt 

 

I alle saker skal vedtakene, for å være gyldige, være fattet med vanlig flertall av de avgitte 

stemmer, når ikke annet er bestemt i loven. Blanke stemmer anses som ikke avgitte. 

 

§10. SKISKYTTERKRETSSTYRET 

 

Skiskytterkretsens øverste myndighet mellom kretstingene er skiskytterkretsstyret. 

Fungerende leder bestemmer når styremøte skal holdes.  Styremøte skal dessuten holdes når 

et flertall av styrmedlemmene forlanger det.  Et styremøte er vedtaksført når et flertall av 

styrets medlemmer er til stede. Det føres referat fra styremøtene som gjøres tilgjengelige for 

kretsstyrets representanter og lag/klubber i RSSK. 

Alle vedtak i styret fattes med vanlig flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet har 

leder dobbeltstemme. 

 

Styrets oppgaver: 

 Planlegge kretsens totale drift 

 Koordinere tiltak 

 Iverksette tingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. 

 Forestå kretsens daglige ledelse og representere dette utad, også ved å ivareta sær-kretsens 

interesser overfor det offentlige gjennom kommune / kontaktutvalget og fylke / 

idrettskrets. 

 Stimulere og bistå lag i rekrutteringsarbeidet 

 Planlegge samlinger og kurs for klubbene i kretsen, enten ved å arrangere selv eller 

oppnevne andre til denne oppgaven. 

 Lage terminliste for sesongen og utnevne arrangører og TD’ er for disse arrangementene. 

 Forvalte kretsens midler. 

 Fordele midlene ut fra opptrukne planer og budsjett. 

 Samarbeide med lag og nabokretser om tiltak som gir utvikling og vekst for vår 

organisasjon 

 

Det avgåtte skiskytterkretsstyre skal innen 8 dager etter skiskytterkretstinget overgi alle 

skiskytterkretsens eiendeler til det nye styret. 

 

§11. KONTINGENT 

 

Kontingenten fastsettes av kretstinget, og betales forskuddsvis. Foreninger som skylder 

kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter på kretstinget, og 

styret kan anbefale overfor NIF og særforbundet at laget mister sitt medlemskap. Reglene i 

NIF’s lov gjelder tilsvarende §10-2. 
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§12. UTMELDELSE 

 

Utmeldelse av skiskytterkretsen skal skje i rekommandert brev Rogaland skiskytterkrets og til 

Norges skiskytterforbund.. 

 

§13. NEDLEGGING - SAMMENSLUTNING  

 

Forslag om oppløsning av skiskytterkretsen kan bare behandles på ordinært 

skiskytterkretsting.  Blir vedtaket om oppløsning fattet med minst ¾ flertall, innkalles 

ekstraordinært kretsting 1 måned etter.  Fastholdes da vedtaket med minst ¾ flertall, sendes 

vedtaket videre til Norges skiskytterforbund for videre behandling.  

Rogaland skiskytterkrets kan kun nedlegges av Norges skiskytterforbund. 

 

Særforbundet har myndighet til å foreta sammenslutning av kretser. Sammenslutning regnes 

ikke som nedlegging. 

 

Ved nedlegging eller annet opphør av kretsen tilfaller kretsens overskytende midler etter 

avvikling et formål godkjent av Norges skiskytter forbund.  

 

§14. LOVENDRING 

 

Endringer i denne lov kan bare finne sted på et ordinært skiskytterkretsting etter vedtak som 

fattes med 2/3 flertall.  Til endring av paragraf 13 kreves ¾ flertall.  Endringer må godkjennes 

av Idrettsstyret etter at idrettskretsen og Norges Idrettsforbunds uttalelse er innhentet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


