Skydeselskabet Skarpskytten

Forslag og lovendringsforslag til generalforsamlingen 2007
Kontingent: Direksjonen foreslår å opprettholde dagens kontingent satser.

Lovendringsforslag.
§ 5 Ledelse og utvalg
Skarpskytten ledes av en direksjon på syv medlemmer og har følgende tillitsvalgte:
Direksjon:
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Våpenmester
Leder jegergruppen
Leder ungdomsutvalg
2 vararepresentanter
Blant direksjonens medlemmer velger årsmøtet leder og kasserer med ett års funksjonstid.
Ungdomsutvalg:
Utvalget består av 3 medlemmer
Blant utvalgets medlemmer velges leder for ett år, lederen inngår som fast medlem av
direksjonen.
Tillitsvalgte i direksjonen og ungdomsutvalget velges for to år.
Øvrige tillitsvalgte:
1 medlem til jegergruppen
2 revisorer
2 medlemmer i festkomiteen
3 medlemmer i valgkomiteen
Disse velges for ett år.
Maksimum to av direksjonens medlemmer kan være under 18 år. Alle ovenstående velges på
generalforsamlingen, med unntak av ett medlem i valgkomiteen som utpekes av den sittende
direksjon.
Den nye direksjonen oppnevner:
- 2 medlemmer til huskomite.
- 1 medlem og 1 varamedlem til Løvenskioldbanens riflekomite.
Ut over dette kan direksjonen oppnevne tidsbegrensede utvalg etter behov. Direksjonen er
beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer møter. Ved stemmelikhet i direksjonen har
formannen dobbeltstemme. Direksjonen skal føre forhandlingsprotokoll.
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§ 6 Generalforsamling
Første avsnitt endres til:
-Innkalling skal skje med minst 3 ukers varsel.
-Saker som ønskes tatt opp på generalforsamlingen må være direksjonen i hende senest 2 uker
før generalforsamlingen
-Fullstendig saksliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før
generalforsamlingen.
Ordlyden: ”samlagets ombudsmetter” rettes til ”samlagets ombudsmøte”
Resten av § 6 står som tidligere.

§ 13Æresmedlemskap
Ordlyden :”Visevåpenmester og visesekretær” rettes til: ”2 vararepresentanter”
.
§ 16 Endring av Skarpskyttens lover
Endring av Skarpskyttens lover kan kun vedtas av ordinær generalforsamling etter skriftlig
forslag som må være direksjonen i hende senest 2 uker før generalforsamlingen. For gyldig
vedtak kreves 2/3 flertall, og at minst 15 medlemmer er tilstede.

Forslag til rutiner for årets valg:
Vedkommende som i år antas å gå inn som leder velges i år med oddetall (2007, 2009 osv.)
Vedkommende som i år antas å gå inn som leder i ungdomsutvalget velges i år med oddetall.
Vedkommende som i år antas å gå inn som kasserer velges i år for et år, for å gå over på valg
med toårig funksjonstid fra neste år. (Velges i år med partall.)
Ovenstående gjøres for å få en deling av direksjonen slik at tilnærmet halve direksjonen er på
valg hvert år.

