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§ 1 FORMÅL  
Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemnummer  
Lagets formål er: 
 

• å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund, 
• ved samarbeid og kameratskap å fremme medlemmenes ferdighet i 

pistolskyting,¹ 
• å samarbeide for større interesse for denne sportsgren også overfor våre 

myndigheter.¹ 
 
 
 § 2 ORGANISATORISK TILKNYTTING OG NAVN  
Klubben er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Hordaland krets. 
Laget er medlem av de(t) sær forbund som lagets årsmøte bestemmer, og er nå medlem 
av: 
 

• Norges Skytterforbund gjennom Hordaland Skytterkrets. ³ 
 
Laget hører hjemme i Bergen kommune og er medlem av idrettens utvalg i kommunen. 
 
Laget er en helt selvstendig pistolklubb under navnet BERGEN PISTOLKLUBB ¹ 
Forkortelsen BPK kan nyttes. ¹ 
 
  
 



§ 3 – l MEDLEMMER  
Alle som lover å overholde lagets og overordnede idrettsmyndigheters lover kan bli tatt 
opp som 
medlem. 
 
Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde Norges Idrettsforbunds, dets 
organisasjonsledds og 
medlemmers, samt lagets lover og bestemmelser. 
 
En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre 
organisasjonsledd 
og medlemmer i NIF er gjort opp. 
 
Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. 
 
Innmelding skal kun skje skriftlig og på spesielt skjema. ¹ Opptak kan ikke godkjennes 
før alle ønskede opplysninger er gitt sekretær. ¹ Utmelding skal også skje skriftlig. ¹ 
 
 
 § 3 – 2 ÆRESMEDLEMMER ¹  
Generalforsamlingen kan innvotere æresmedlemmer etter lovlig innkommet fremlegg 
innsendt til styret og behandlet av dette. 
  
 
§ 3 – 3 MEDLEMMENES PLIKTER ¹  
For at klubbens formål (jfr. §l) skal kunne gjennomføres, er medlemmene forpliktet til i 
rimelig utstrekning å være styret behjelpelig som stevnefunksjonærer ved klubbens 
stevner, samt beredvillig bistå ved andre arbeidsoppgaver. 
 
 
§ 4 STEMMERETT OG VALGBARHET  
For å ha stemmerett på lagets møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i 
minst 1 måned, og ikke skylde laget kontingent. 
 
Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstaker i laget, er valgbare til 
tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møte i overordnet idrettsorganisasjon. 
 
 
§ 5 KONTINGENT  
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskudds vis. Medlemmer som skylder 
kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av 
styret strykes som medlem av laget. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før 
skyldig kontingent er betalt. 
 
Livsvarig medlemskontingent betales med 10 ganger gjeldende seniorkontingent. ¹ 
 
Styret kan i særlige tilfeller sette ned eller ettergi kontingenten, f.eks. ved lengre 
tidsforflyttninger eller utenlandsreiser. ¹ 
 
  



§ 6 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE  
Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar for sitt arbeid, samt refusjon for faktiske utgifter, 
inkludert tapt arbeidsfortjeneste. 
 
Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal framgå av lagets budsjett og 
regnskap. 
  
 
§ 7 HABILITET  
For lagets tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIFs habilitetsregler, 
jfr. 
NIFs lov 2-7. 
 
 
§ 8 STRAFFESAKER  
For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 (NIFs straffe bestemmelser). 
 
Så vel enkeltmedlem som styret kan anmelde forgåelse  ² 
 
Styret skal sørge for at lover, reglement og disiplin holdes og anmelde overtredelser til 
rette domsinstans. ³ 
 
Eventuelle tildelte hederstegn e.l. kan ved eksklusjon kreves tilbake levert klubben. ¹ 
 
 
§ 9 ÅRSMØTE  
Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet som avholdes hvert år i mars måned. 
Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene eller 
ved kunngjøring i pressen. 
 
Forslag må være sendt til styret senest 3 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste skal 
være tilgjengelig for medlemmene senest 2 uker før årsmøtet. 
 
Alle lagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer 
og/eller media til å være tilstede. 
 
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. 
Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. 
 
På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på sakslisten 
seinest 2 uker før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de 
fremmøtte krever det.  Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om 
godkjenning av saksliste. 
 
  
 



§ 10 LEDELSE AV ÅRSMØTET  
Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av laget. 
 
 
§ 11 STEMMEGIVNING PÅ ÅRSMØTET  
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med 
alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. 
 
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn et forslag. Bare foreslåtte kandidater kan 
føres opp på stemme seddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må 
stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved 
vedkommende avstemming.  Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke 
foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og 
stemmene anses ikke avgitt. 
 
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de 
avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest 
stemmer. Er det ved omvalg stemme likhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 
 
Når det ved et valg skal velges flere ved en avstemning, må alle for å an sees valgt, ha 
mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har 
oppnådd dette i første omgang, an sees de valgt som har fått mer enn halvparten av 
stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne 
avstemning an sees de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg 
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 
 
Leder, nestleder, vara medlemmer og utvalgsledere skal velges enkeltvis. ¹ 
 
 
§ 12 ÅRSMØTETS OPPGAVER  
Årsmøtet skal: 
 
1.        Behandle lagets årsmelding. 
2.        Behandle lagets og eventuelle gruppers ² regnskap i revidert stand. 
3.        Behandle innkomne forslag. 
4.        Fastsette kontingent. 
5.        Vedta lagets og eventuelle gruppers ² budsjett. 
6.        Bestemme lagets organisasjon. (jfr. para 15) 
7.        Velge: 
 

A. Leder og nestleder. 
B. 4 styremedlemmer og 3 vara medlemmer, der styremedlemmene fordeles på 

følgende verv:  sekretær, kasserer, banemester og våpenmester.  ¹  
C. Utdanningskontakt. 1 
D. Revisor og dennes stedfortreder. 
E. Representanter til ting og møter ide organisasjoner laget er tilsluttet. Styret kan 

gis i oppdrag å stille representanter.  ³ 
F. Valg komité på 3 medlemmer. ¹ 



Valg av medlem til medaljeutvalget med vara medlem.  ¹  
Lederen velges for 1 år, de øvrige styrermedlemmer for 2 år av gangen, således at det 
ikke utreder mer enn 3 hvert år.  ¹ 
Vara medlemmer velges for 1 år av gangen.  ¹ 
Øvrige valg er for 1 år.  ³ 
 
 
§ 13 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER  
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer 
det, eller når minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmer krever det. 
 
Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel. 
 
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er 
kunngjort i innkallingen. 
 
 
§ 14 STYRET  
Klubben ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. 
 
Styrets funksjonstid går fra 01.04 til 31.03 påfølgende år. 
 
Styret består av 6 medlemmer: Leder, nestleder, sekretær, kasserer, banemester, 
våpenmester samt 3 vara medlemmer.  ¹ 
 
Styret skal: 
 

1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og 
bestemmelser. 

2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og 
utarbeide instruks for disse. 

3. Administrere og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi i henhold til de for 
idretten til en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. 

4. Representere laget utad. 
 
Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene 
forlanger det. 
 
Styret er vedtaksfør når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med 
flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt. 
 



STYRETS ARBEID 
1. Lederen har den daglige ledelse av klubben. Lederen skal anvise alle 

utbetalinger og lede styrets forhandlinger og lagets møter hvis ikke annet er 
fastsatt. Leder skal påse at valg, adresse forandringer 0.l. som har interesse for 
krets og forbund blir meldt.  Lederen må sammen med kassereren og revisorene 
sende inn oppgaver over lagets medlemmer pr. l. januar til overordnede 
instanser. Lederen er ansvarlig for at klubbens årsmøter avholdes i samsvar med 
lovens § 9. ¹ 
 

2. Nestlederen fungerer som leder under dennes fravær.  Nestleder organiserer 
treningen for nye skyttere, samt tilgangen av nye skyteledere.  ¹ 
 

3. Sekretæren skal føre protokollover alle styremøter, medlemsmøter og årsmøter. I 
samråd med lederen skal sekretæren føre lagets korrespondanse, og skal 
dessuten være klubbens arkivar. Sekretæren skal sørge for trykking og 
distribusjon av resultatlister fra klubbens stevner, samt føre protokollover 
klubbens vandrepremier med statutter.  ¹ 
 

4. Kasserere og regnskapsførere plikter å gjøre seg kjent med NIFs "Bestemmelser 
om regnskapsførsel", "Idrettens Kontoplan" og NIFs "Straffebestemmelser 
omforgåelser" § 3 (NIFs lovhefte).  ² 
 

5. Kassereren besørger alle utbetalinger når anvist av leder, og registrerer alle 
innbetalinger. Kasserer krever inn medlems kontingenten. Klubbens midler settes 
i bank eller anbringes på annen forsvarlig måte, og kan ikke tas ut uten 
fungerende leder og kasserers underskrift. Styret bestemmer hvor stort beløp 
kassereren til enhver tid kan ha i kassen.  ¹ 
 

6. Revisor skal gjennomgå regnskapet før dette forelegges årsmøtet. Revisor skal 
også minst 2 ganger pr. år kontrollere at lagets kassa beholdning og 
bankinnskudd samt postgiroinnskudd, er tilstede. Revisors beretning føres inn i 
styreprotokollen.  ¹ 
 

7. Våpenmester har, i samråd med styret, å sørge for kjøp og salg av våpen og 
ammunisjon, samt å forvalte dette på forsvarlig måte. Våpenmester er dessuten 
banemesteren behjelpelig i dennes arbeid når behovet tilsier dette.  ¹ 
 

8. Banemester har å holde banen i god stand og passe på at skive materiellet er 
tilstede og i orden. Herunder skal banemester i samråd med styret foreta de 
bygningsmessige arbeider som måtte være nødvendig. Banemester foretar også 
i samråd med leder innkjøp av skivemateriell og gir regnskap til kasserer over 
disse innkjøp.  ¹ 
 

9. De tre - 3 - vara medlemmer kan av styret gis oppdrag av forskjellig art når 
behovet tilsier dette.  ¹ 



§ 15. GRUPPER OG AVDELINGER  
Laget kan organiseres med avdelinger og/eller grupper.  Disse kan ledes av oppnevnte 
tillitspersoner eller av valgte styrer.  Lagets årsmøte bestemmer opprettelsen av 
avdelinger /grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. *)  
 
*) Se klubbens organisasjonsmodell og instruks for grupper og gruppestyrer.  ³ 
 
For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og 
avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets 
godkjennelse. 
 
 
§ 16 LOVENDRING  
Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å 
ha vært 
oppført på sakslisten, og det kreves to tredjedels flertall av de avgitte stemmer. 
Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent. 
 
§17 kan ikke endres. 
 
 
§ 17 OPPLØSING  
Oppløsing av laget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt 
med minst 2/3 flertall, innkalles ekstra ordinært årsmøte 3 måneder senere.  For at 
oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. 
 
Sammenslutninger med andre lag an sees ikke som oppløsning av laget. Vedtak om 
sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til disse treffes i samsvar med 
bestemmelsene om lovendringer, jfr. § 15. 
 
I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål 
godkjent av Idrettsstyret. 
 
 
§ 18 MEDLEMSMØTER  ¹  
Medlemsmøter holdes når styret finner det nødvendig. 
 
 
§ 19 MEDALJEUTVALG ¹  
Medaljeutvalget består av sittende formann, avgående formann, samt ett medlem valgt 
av årsmøtet. Utvalget har tiloppgave å behandle de forslag som framkommer om 
tildeling av klubbens æres medalje. 



§ 20 VALGKOMITÉ ¹  
Årsmøtet velger hvert år 3 medlemmer til klubbens valgkomiteen. Komiteens oppgave er 
å fremlegge forslag for årsmøtet til valg av styre, revisor og andre tillitsverv i klubben. 
 
 
§ 21 UTDANNINGSKONTAKT ³  
Utdanningskontakten er bindeledd mellom klubb og skytterkrets. Utdanningskontakten er 
ansvarlig for utdanningsspørsmål, og skal bl.a. fremme skytternes behov og interesse 
for kurs og samlinger. Utfyllende retningslinjer er gitt i "Håndbok for Norges Skytter 
forbund”. Utdanningskontakten velges av årsmøtet. 
 
 



ORGANISASJONSMODELL 
 

 
 



KOMMENTAR TIL KOMMANDOLINJENE 
 

A. Klubbens årsmøte oppretter / legger ned grupper. Fastsetter org. modell og 
utarbeider instruks. 
 

B. Klubbstyret avgjør disponering av banen. Behandler våpensøknader. 
 

C. Som enkeltmedlem er man til enhver tid underlagt klubbens styre. 
 

D. Gruppen kan bare bestå av medlemmer utgått av klubbens medlemsmasse. 
Gruppestyret forestår den daglige drift av gruppen etter retningslinjer gitt av 
gruppeårsmøtet. 

 
 

ORGANISASJONSMODELL 
 

NIFs § 15 åpner for mulighet til å opprette grupper etter klubbens egen modell. 
 
Org. mod. vi går inn for, har som formål å opprette selvstyrende grupper som gir våre 
medlemmer anledning til å delta i populære skyttergrener som ikke administreres av 
Norges Skytterforbund, slik som eksempelvis 
 

- svartkruttskyting 
- metallsilhuett 
- stridsskyting 
-  

Dette vil virke stimulerende og øke aktiviteten i klubben, idet flere vil finne sin tilhørighet. 
 
Med "selvstyrende" menes at gruppene administrerer sin egen skyttergren og 
selvstendig behandler saker som bare vedrører gruppen. 
 
Vi har gått inn for en org. mod. der gruppelederne IKKE er representert i hovedstyret 
(klubbstyret). Dette av hensyn til at BPK først og fremst er en klubb tilsluttet NSF og med 
UlT- skyting som hovedprogram, jfr. vår formålsparagraf. En eventuell rask utvikling i 
antall grupper skal ikke medføre at disse kommer i en flertallsposisjon i hovedstyret. 
 
 

KOMMENTARER TIL INSTRUKS FOR GRUPPER OG GRUPPESTYRE R 
 
Instruksen fastsetter det vi anser som nødvendige grunnregler. 
 
Under utarbeidelse av instruksen har vi lagt vekt på at gruppene ikke skal være til 
belastning for klubben. I den daglige drift vil klubbstyret kun ha befatning med gruppene 
når det gjelder saker som tildeling av skytetider og behandling av våpensøknader. 
Arbeidsmengden vil være ubetydelig, og klubben vil heller ikke bli økonomisk belastet. 
 
I hovedtrekk definerer vår instruks følgende punkter: 
 

- gruppene består av BPK medlemmer, underlagt NIFs lovverk (NIF lov) 
- gruppene kan ikke handle økonomisk uavhengig (NIF lov) 
- klubbens årsmøte vedtar opprettelse/nedleggelse av grupper (NIF lov) 



- gruppene ledes av et gruppestyre valgt av gruppens årsmøte 
- gruppene handler selvstendig i saker som bare vedrører gruppen 
- gruppene ordner sin økonomi vha ekstra kontingent fra sine medlemmer 
- gruppene kan ikke kreve økonomisk støtte fra BPK, men kan søke 

hovedstyret (klubbstyret) om sådan. 
- gruppene forhandler med styret om bruk av banen 
- våpensøknader behandles som hovedregel av klubbstyret. 
- eventuell tilknytning av en gruppe til en overordnet ekstern organisasjon 

kan tillates dersom denne org. aksepterer at medlemmene er underlagt 
NIFs lover (NIF lov). 

 
  
 

NIFs § 15 GRUPPER OG AVDELINGER 
 
Laget kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte 
tillitspersoner eller av valgte styrer. Lagets årsmøte bestemmer opprettelsen av 
avdelinger /grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. 
 
For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og 
avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets 
godkjennelse. 
 



BERGEN PISTOLKLUBB INSTRUKS FOR GRUPPER OG 
GRUPPESTYRER ³ 

( utgangspunkt NIFs § 15 ) 
 

 
A. GENERELT  

Det kan opprettes egne grupper for skytegrener/programmer som ikke administreres 
av Norges Skytterforbund. Gruppene er selvstyrende mht. administrering av sin egen 
skyttergren. 
 
Gruppene kan bare bestå av medlemmer utgått fra klubbens ordinære 
medlemsmasse, og er således underlagt klubbens og overordnet idrettsmyndighets 
lover og bestemmelser. 
 
I henhold til klubbens (NIFs) § 12 pkt.6 kan BPK’s organisasjonsmodell og denne 
instruks revurderes hvert år av klubbens årsmøte. 

 
 
B. VEDTAK OM OPPRETTELSE  

Vedtak om å opprette eller legge ned grupper gjøres av klubbens årsmøte. Vedtak 
krever alminnelig flertall. 
 

 
C. FORSLAG OM OPPRETTELSE AV GRUPPE, INTERIMSTYRE  

Forslag til klubbårsmøtet om opprettelse av grupper skal være sendt til styret senest 
3 uker før årsmøtet. Styrets innstilling skal forelegges årsmøtet. Om årsmøtet vedtar 
å opprette gruppen, ledes den av et interimstyre bestående av initiativtakere inntil 
første ordinære gruppe årsmøte foretar valg. 

 
 
D. VALG AV GRUPPESTYRE, GRUPPENS ÅRSMØTE  

For gruppens virksomhet er gruppeårsmøtet høyeste myndighet. Gruppeårsmøtet 
skal avholdes før klubbens årsmøte. Gruppeårsmøtet velger gruppestyret. For 
gruppens årsmøte gjelder bestemmelsene i klubbens §§ 9 til og med 13 så langt de 
passer. 

 
 
E. GRUPPESTYRET  

Hver gruppe ledes av et styre på minst tre medlemmer, bestående av leder, kasserer 
og materialforvalter. Gruppestyret er gruppens høyeste myndighet mellom 
gruppeårsmøtene.  Styrets funksjonstid følger kalenderåret. 
 
Gruppestyret skal behandle alle faglige saker som gjelder gruppens skyttergren. I 
slike saker som bare vedrører gruppen, handler gruppen selvstendig. 
 
Gruppestyret forhandler med klubbstyret om disponering av banen. Gruppestyret 
skal gjøre framlegg for klubbstyret om avholdelse av stevner, og stå for det tekniske 
arrangement. 
 



Gruppestyret skal sørge for at lover, reglement og disiplin holdes og rapportere 
overtredelser til klubbstyret. 
 
Gruppestyret legger fram for klubbårsmøtet melding om gruppens virksomhet, 
valgresultat, samt årsregnskapet i revidert stand. 

 
 
F. KONTINGENT  

Gruppens årsmøte kan vedta tilleggskontingent fra gruppens medlemmer til sær 
formål innen gruppen. Disse midler disponeres av gruppestyret etter retningslinjer 
gitt av gruppens årsmøte. 
 
Gruppene kan ikke kreve økonomisk støtte fra BPK, men kan søke om sådan. 

 
 
G. TILSLUTNINGER  

Gruppen kan tilsluttes overordnet organisasjon for sin gren. Denne org. må 
akseptere at gruppens medlemmer er underlagt NIFs lover og bestemmelser. Under 
utøvelse av gruppen skyttergren må gruppemedlemmet i tillegg følge gruppens lover. 

 
H. EGNE LOVER  

Denne instruks er obligatorisk og skal følges av alle grupper. Gruppene kan legge til 
lover og skytter reglement som de anser s nødvendig for sin gruppe, såfremt disse 
ikke strider mot denne i I klubbens eller NIFs lover og bestemmelser 

  
 
I. VÅPENSØKNADER  

Våpensøknader behandles av hovedstyret (klubbstyret), som om nødvendig 
innhenter uttalelse/påskrift fra gruppen der medlemmet har vært aktiv. 
 
Dersom gruppen er tilsluttet skytterorg. sidestilt med NSF og av Justisdept. godkjent 
for anbefaling av våpensøknader, behandles søknadene av gruppestyret. 

 
 
J. KONTAKT MED KLUBBSTYRET  

Klubbstyret avholder møter med gruppeledere eller gruppestyrer etter behov. 
 
  
 
K. PRESISERINGER  

Det presiseres at lovens § 15 annet ledd blant annet innebærer at gruppen ikke har 
anledning til å oppta lån uten hovedstyrets ( klubbstyrets) godkjennelse. 

 
 
 


