UT PÅ SKI ALLTID BLID

VEDTEKTER FOR RENA ALPINKLUBB
STIFTET 1980

§ 1 Formål
Rena alpinklubb sitt formål er å drive alpinidrett, organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All
idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
§ 2 Organisasjon
Rena alpinklubb er en selvstendig klubb, med organisasjonsnummer 994892118, i Åmot kommune i
Hedmark fylke. Klubben er medlem av NIF gjennom Hedmark idrettskrets og medlem av Åmot
idrettsråd.
§ 3 Medlemmer
1. Alle kan tas opp som medlemmer i Rena alpinklubb såfremt man oppfyller følgende krav:
a. Medlemmet aktivt melder seg inn i Rena alpinklubb.
b. Forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp.
2. Medlemskapet i Rena alpinklubb er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent i
Rena alpinklubb er betalt, dog tidligst fra den dagen medlemmet aktivt har meldt seg inn i
Rena alpinklubb.

3. For å delta på våre aktiviteter må vedkommende melde seg inn i Rena alpinklubb.
4. Rena alpinklubb skal føre medlemslister.
§ 4 Medlemskontingent og avgifter
1. Det betales medlemskontingent i Rena alpinklubb.
2. Medlemskontingent fastsettes av årsmøte, eller lagets styre, såfremt årsmøtet gir mandat
til dette.
3. Det gis mulighet til differensiert kontingent, herunder familiekontingent eller
støttekontingent.
4. Deltagere på trening betaler treningsavgift, også andre avgifter/egenandeler kan kreves
for deltakelse i lagets aktivitetstilbud.
5. Treningsavgift fastsettes av det til enhver valgte styre, og reguleres avhengig av
treningsopplegg.
§ 5 Stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.m.
1. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og
ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. § 3.
2. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.
3. Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i laget.
4. Medlemmer som skylder kontingent, eller på annen måte ikke oppfyller
medlemskriteriene i Rena alpinklubb, har ikke stemmerett, er ikke valgbare og kan ikke være
representant på ting eller møte i overordnet organisasjonsledd.
5. En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i klubben: medlem av
styre, valgkomité eller revisor.
6. En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i annet idrettslag, eller klubb som
deltar i samme konkurranse.
7. Engasjert revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i saker som ligger
innenfor sitt arbeidsområde.
8. Representant fra overordnet organisasjonsledd, herunder også Åmot Idrettsråd, har
talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i klubben.

9. Med forslagsrett menes retten for medlem til å fremme forslag til klubbens årsmøte og til
å fremme forslag under årsmøtet.
§ 6 Inhabilitet
1. Tillitsvalgte og oppnevnte representanter betraktes normalt ikke som inhabile for en
avgjørelse, eller til å treffe avgjørelser innen laget, selv om avgjørelsen direkte eller indirekte
vil gjelde ens eget barn/familiemedlem.
2. Beslutninger hvor det kan bli reist tvil om habiliteten skal forelegges styret.
3. Styret i Rena alpinklubb vurderer inhabilitet blant styrets medlemmer i saker som
styrebehandles, og skal ved behov treffe eventuelle tiltak etter styreflertallets beslutninger.
§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse
1. Valgte faste styrerepresentanter tilstås intet styrehonorar.
2. For refusjon av utgifter og godtgjørelse i Rena alpinklubb gjelder følgende:
a. Tillitsvalgte kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, dog ikke tapt
arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet.
3. Godtgjørelse til lagets trenere fastsettes av styret ut fra det treningsopplegg som fastsettes
og gjennomføres for de enkelte gruppene, men skal ikke medføre skattemessige fordringer
for den enkelte.
§ 8 Økonomi, regnskap, revisjon, budsjett mm.
1. Klubben er regnskaps- og revisjonspliktig.
2. Idrettslag eller klubb med en årlig omsetning på under kr 5 millioner skal følge NIFs
regnskaps- og revisjonsbestemmelser. Øvrige idrettslag og klubber skal følge
regnskapsbestemmelsene i regnskapsloven og revisjonsbestemmelsene i revisorloven, og
skal engasjere revisor og velge kontrollkomité.
3. Bankkonti skal være knyttet til klubben, og skal disponeres av to personer i fellesskap.
Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.
4. På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i
resultatregnskapet og skal følge oppsettet i Norsk Standard kontoplan.
5. Rena alpinklubbs budsjett skal normalt gjøres opp i balanse.

6. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det
dekkes av positiv egenkapital.
7. Regnskapet til klubben og dets undergrupper gjøres opp ved årsskiftet.
8. Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til klubbens
størrelse og virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av årsmøtet.
§ 9 Årsmøtet
1. Rena alpinklubbs øverste organ er årsmøtet som avholdes hvert år innen utgangen av mars
måned.
2. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene, i
lokalaviser, eller på lagets hjemmeside. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være
sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste og andre nødvendige
saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før
årsmøtet.
3. Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av
innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som
ikke kan behandles.
4. Alle Rena alpinklubbs medlemmer og deres foresatte har adgang til årsmøtet.
5. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at
årsmøtet kun er åpent for medlemmer og deres foresatte.
6. Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst
tilsvarer antallet Styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksføre kan det innkalles til
årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltagelse.
7. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på
utsendt/kunngjort saksliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på
årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av sakslisten.
§ 10 Ledelse av årsmøtet og årsmøtets oppgaver
1. Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av Rena
alpinklubb.

2. Årsmøtet skal: - Godkjenne de stemmeberettigede - Godkjenne innkallingen, saksliste og
forretningsorden - Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive
protokollen - Behandle klubbens årsberetning. - Behandle klubbens regnskap i revidert stand
- Behandle innkomne forslag og saker - Vedta klubbens budsjett - Foreta følgende valg: i.
Leder (for 1 år) ii. 3-5 styremedlemmer (for 2 år) - iii. 2 varamedlemmer (for 2 år) - Det skal
tilstrebes at man ikke får mer enn 50 % utskiftning av styret hvert år - Det skal tilstrebes at
ett av styremedlemmene skal være en ungdomsrepresentant (15-20 år) iv. Valgkomité med
leder og 2 medlemmer for neste årsmøte.
3. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv og ved representasjon til
årsmøte/ting, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være
forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det ved
valg/oppnevning av mer enn 3 personer skal velges/oppnevnes minst to personer fra hvert
kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes
representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.
§ 11 Stemmegivning på årsmøtet
1. Med mindre annet er lovfestet skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig
flertall av de avgitte stemmene.
2. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det.
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
ansees som ikke avgitt.
3. 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.
4. Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn
halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd
dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det
foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses
de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved
loddtrekning.

§ 12 Ekstraordinært årsmøte i Rena alpinklubb
1. Ekstraordinært årsmøte i Rena alpinklubb innkalles av Styret med minst 14 dagers varsel
etter:
a) Skriftlig krav fra 1/3 av Rena alpinklubbs medlemmer
b) Krav etter vedtak i overordnet organisasjonsledd, NIF eller idrettskrets
2. Ekstraordinært årsmøte i Rena alpinklubb skal bare behandle de saker som er angitt i
vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøte.
§ 13 Rena alpinklubb styre
1. Rena alpinklubb ledes og forpliktes av styret, som er klubbens høyeste myndighet mellom
årsmøtene.
2. Styret skal:
a) Konstituere valgte styre, herunder å etablere styrets organisering med tildeling av
faste oppgaver, eksempelvis sekretær, kasserer og andre, straks dette er
formålstjenlig etter gjennomført årsmøte og innen utgangen av juni måned.
b) Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters regelverk,
bestemmelser og vedtak.
c) Forestå klubbens administrasjon og føre nødvendig kontroll med lagets totale
økonomi i henhold til de for idretten til enhver tid gjeldene instrukser og
bestemmelser.
d) Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og
utarbeide mandat/instruks for disse.
e) Representere Rena alpinklubb utad.
3. Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene
forlanger det.
4. Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokoll med vedleggsperm skal fremlegges for
årsmøtet. De til enhver tid gjeldende vedtekter ligger alltid som Vedlegg 1 i protokollens
vedleggsperm.

5. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med
flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens (normalt styrets leder)
stemme avgjørende.
§ 14 Rena alpinklubbs organisering
1. Rena alpinklubb organiseres i egne undergrupper og egne treningsgrupper. Hvilke og hvor
mange vurderes fra sesong til sesong av styret. Mandat og rammer for gruppene gis av
styret.
2. Rena alpinklubb skal ha valgkomité som velges på fritt grunnlag på årsmøtet, og har som
oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges på årsmøtet.
Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til styreverv i Rena alpinklubb, plikter og tre ut
av valgkomiteen.
§ 15 Endring av Rena alpinklubbs vedtekter eller organisering
1. Endring av vedtekter, herunder endring av lagets organisering og formål, kan bare foretas
på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i Rena alpinklubb etter å ha vært oppført på
sakslisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
2. Endringer skal journalføres i lagets protokoll og dateres i vedtektens endringslogg. 10 3.
Vedtak og/eller lovendring gjort av Rena alpinklubb eller av Idrettstinget, som har
konsekvenser for Rena alpinklubb, trer i kraft umiddelbart.
§ 16 Oppløsning av Rena alpinklubb og dets undergrupper
1. Oppløsning av Rena alpinklubb 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.
2. Oppløsning av Rena alpinklubb vil først offisielt kunne tre i kraft ved årsskifte og etter
sluttført årsregnskap. Denne sluttføringen forestås av sist valgte styre.

