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1. Alminnelige bestemmelser
Hedmark Skiskytterkrets (stiftet 4.desember 1984) består av de lag eller grupper av lag innen
skiskytterkretsens grenser som er tilsluttet Norges Skiskyttterforbund. Gjennom Norges
Skiskytterforbund er den et organisatorisk ledd av Norges Idrettsforbund og underkastet dets
lov og bestemmelser.
2. Formål
Hedmark Skiskytterkrets formål er å arbeide for skiskyttingens utvikling innen
skiskytterkretsen, og fremme samarbeide mellom lagene, samt virke som regulerende
myndighet for 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:
Lag tas opp i Hedmark Skiskytterkrets etter søknad gjennom idrettskretsen til Norges
Skiskytterforbund. Idrettskretsen sender søknaden gjennom skiskytterkretsen, som
videresender den til Norges Skiskytterforbund med sin uttalelse.
4. Arbeidsordning:
Skiskytterkretsen er den faglige myndighet under N orges Skiskytterforbund innen
skiskytterkretsens grenser. Når det gjelder saker som har interesse for idretten i sin
alminnelighet, skal alle henvendelser fra skiskytterkretsen skje gjennom idrettskretsen.
Skiskytterkretsen sender hvert år til idrettskretsen innen de fastsatte frister beretning,
regnskap, forslag om terminliste, søknad om statsbidrag, samt de av Norges Idrettsforbund
fastsatte rapporter over tilsluttede lag og deres medlemstall.
Spesielt må skiskytterkretsen:
1. Representere sitt særforbund og bistå det i saker knyttet til den enkelte idrett. Stimulere
til samarbeide mellom de lag som driver vedkommende gren. Bistå idrettskretsen i
spørsmål av felles interesse for flere idretter.
2. Godkjenne stevner og stevnedatoer, oppnevne nødvendig juryleder og forestå utdanning
av idrettsfaglige og administrative ledere i samsvar med Norges Skiskytterforbunds
planer.
3. Sørge for gjennomføring av, eventuelt pålegge lag å arrangere KM. Stimulere til annen
stevne- og idrettslig virksomhet med størst mulig variasjon og omfang.
4. Gi faglig bistand ved planlegging av skiskytteranlegg.
5. Avgi beretning og regnskap innen fastsatte frister, og søke om økonomisk støtte fra
særforbund og idrettskrets.
5. Organisasjon
Kretsens anliggender ivaretas av:
- Kretstinget
- Kretsstyret
6.

Kretstinget
Den høyeste myndighet innen kretsen er kretstinget. Dette består av:
-

Kretsstyret
Representanter fra lagene etter følgende skala:

Lov for Hedmark Skiskytterkrets, vedtatt 04.12.84
.
For medlemstall til og med 50: 2 representanter.
For medlemstall over 50:
3 representanter, som er det høyeste antall
representanter et lag kan ha. Representantene må være valgt på ordinært eller
ekstraordinært årsmøte eller på medlemsmøte med dette valg på kunngjort saksliste.
Kretstinget holdes hvert år, så vidt mulig i mai.
7.

Innkalling til kretsting.

Kretstinget innkalles av kretsstyret og kunngjøres med 6 ukers varsel. Framlegg som ønskes
behandlet på tinget, må være kretsstyret i hende senest 4 uker før tinget. Saksliste sendes lagene 8
dager før tinget holdes.
8.

Ekstraordinært kretsting.

Ekstraordinært ting holdes når kretsstyret, Norges Skiskytterforbunds styre, Idrettsstyret
eller ¼ av kretsens lag sender inn skriftlig krav om det etter styrebeslutning i lagene. 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
9.

Kretstinget

Et lovlig innkalt kretsting er vedtaksført med det antall godkjente stemmer som møter. Hver
representant har en stemme.
Kretstinget skal:
-

Godkjenne de frammøtte representanters fullmakter
Godkjenne sakslista og forretningsorden
Velge møteleder€, sekretær(er), redaksjonskomite og 2 til å underskrive protokollen.
Behandle kretsstyrets beretning for arbeidsperioden
Behandle det avsluttede og reviderte regnskap
Behandle innkomne forslag og saker
Fastsette neste års kontingent
Vedta budsjett for kommende termin.
Foreta følgende valg:
a. Kretsstyre bestående av : formann, nestformann, kasserer, sekretær, 1 styremedlem
og 2 varamedlemmer
b. 2 revisorer og 2 varamedlemmer for disse
c. Valgkomite bestående av formann og 2 medlemmer, med 1 varamedlem
d. Representant(er) til forbundstinget
e. Medlemmer til andre utvalg og komiteer skiskytterkretsen vedtar å opprette.
Nestformannen, kasserer, Sekretær og styremedlem velges for to og to år ordnet slik at to
er på valg hver gang.
Alle andre tillitsmenn velges for ett år.
Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Blanke stemmesedler
teller ikke og regnes om ikke avgitt. Formann, nestformann, kasserer, sekretær,
styremedlem og varamenn velges enkeltvis.
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Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår flertall (dvs. mer enn halvparten
av de avgitte stemmer), foretas bundet omvalg mellom de 2 kandidater som har
oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved
loddtrekning.
Når flere skal velges ved en avstemning, må alle, for å ansees valgt, ha mer enn
halvparten av de avgitte stemmer, Hvis ikke tilstrekkelig antall kandidater har
oppnådd dette i første omgang, ansees de valgte som har fått mer enn halvparten av
stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter
denne avstemning ansees de valgte som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
- Bestemme stedet for neste kretsting
I alle saker skal vedtakene, for å være gyldige, være fattet med flertall av de avgitte
stemmer, når ikke annet er bestemt i loven.
10 Kretsstyret
Kretsens høyeste myndighet mellom kretstingene er kretsstyret. Fungerende
formann bestemmer når styremøte skal holdes. Styremøte skal dessuten holdes når
et flertall av styremedlemmene forlanger det.
Et styremøte er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede.
Alle vedtak i styret fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet gjør
formannens stemme utslaget.
Styret skal:
Iverksette kretstingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
Styret har følgende arbeidsfordeling:
Formann:
Daglig leder og koordinator
Nestformann: Sportslig ansvar (samlinger. Formann. UK mm.)
Sekretær:;
Referater, brev, informasjon, terminlista mm
Kasserer:
Regnskap, sponsoravtaler mm
Styremedlem: Ansvar for utdanning av idrettsfaglige og administrative ledere.
Styremedlemmer kan også pålegges andre arbeidsoppgaver.
Forstå kretsens daglige administrasjon , representere denne utad og utøve dens
faglige myndighet innen kretsens grenser.
Pålegge lag å arrangere kretsmesterskap og andre konkurranser innen kretsen.
Oppsette terminliste ifølge Norges Skiskytterforbunds sesongplan og sende denne til
idrettskretsen.
Sende foreskrevne rapporter til overordnede myndigheter til fastsatte tider.
Nedsette andre enn de i loven fastsatte utvalg når dette ansees påkrevd.
Det avgåtte kretsstyre skal innen 8 dager etter kretstinget overgi alle kretsens eiendeler til
det nye styret
11 Kontingent
Lagene betaler til kretsen en årlig kontingent som fastsettes av kretstinget. Et lag som
ikke har oppfylt sine kontingent- og andre forpliktelser til fastsatt tid, taper 3 uker
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etter rekommandert varsel fra kretstyret sine rettigheter inntil forpliktelsene er
oppfylt. Etter begrunnet søknad kan kretsstyret gi henstand med betalingen.
12 Utmeldelse
Utmeldelse av kretsen skal skje i rekommandert brev til kretsstyret
13 Oppløsning
Forslag om oppløsning av kretsen kan bare behandles på ordinært kretsting. Blir
vedtak om oppløsning fattet med minst ¾ flertall, innkalles ekstraordinært kretsting 1
måned etter. Fastholdes da vedtaket med minst ¾ flertall, overlates kretsens midler
til idrettskretsen, som kun kan anvende dem til idrettslige formål.
14 Lovendring
Endringer i denne lov kan bare finne sted på et ordinært kretsting etter vedtak som
fattes med 2/3 flertall. Til endring av paragraf 13 kreves ¾ flertall. Endringer må
godkjennes av idrettsstyret etter at idrettskretsens og Norges Skiskytterforbund
uttalelse er innhentet.

