Rogaland Historiske Skyteselskap
Statutter
Vedtatt på stiftende generalforsamling d. 25.04.2017
§ 1. Selskapets Navn
Selskapets navn er ”Rogaland Historiske Skyteselskap”
§ 2. Selskapets adresse
Selskapets adresse er formannens adresse
§ 3. Selskapets formål
Selskapets formål er å bevare kunnskapen og interessen for skyting med gamle historiske
våpen. Herunder fremstilling av sikker ammunisjon til historiske våpen.
Selskapet skal legge til rette for at medlemmene kan trene og konkurrere med gamle
historiske våpen etter de gamle programmer uten å skulle konkurrere med de mere presise
moderne våpen.
§ 4. Medlemmer
Personer som innehar gyldig våpenkort kan opptas som medlemmer.
Innmelding skal skje skriftlig på selskapets skjema for innmelding.
Utmeldelse av selskapet skal skje skriftlig på brev eller mail. Medlemmer som ikke innbetaler
kontingenten utmeldes automatisk. Beskjed herom blir gitt på mail.
§ 5. Selskapets Ledelse (styre)
Selskapet ledes av et styre på 3 personer
•
•
•

Formann (velges for 2 år på generalforsamling ulike år)
Nestleder og ansvarlig for sikker skyting. (velges for 2 år på generalforsamling like år)
Leder administrasjon og økonomi. (velges for 2 år på generalforsamling ulike år)
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§ 6. Selskapets tilhørsforhold
På tidspunktet for stiftelsen er selskapet ikke medlem i en av justisdepartementets godkjente
skytterorganisasjoner. Styret skal arbeide for at selskapet blir medlem av en godkjent
skytterorganisasjon, eller at selskapet evt bliver godkjent av justisdepartementet.
§ 7. Kontingent
Kontingenten vedtas på generalforsamling etter innstilling fra styret.
§ 8. Generalforsamling
Generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av Mars måned.
Generalforsamling skal innkalles med minst 3 ukers varsel. Innkalling skal skje skriftlig pr
mail.
Forslag til generalforsamling skal sendes til styret minst 7 dager før generalforsamlingen.
Dagsorden for generalforsamling:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Valg av referent
Valg av møteleder
Godkjenning av innkalling til generalforsamling
Formannens beretning. Godkjenning av beretning.
Økonomisk beretning. Godkjenning av beretning
Godkjenning av styrets forslag til budsjett og kontingent.
Valg av styre:
o Formann (velges for 2 år på generalforsamling ulike år)
o Nestleder og ansvarlig for sikker skyting. (velges for 2 år på generalforsamling
like år)
o Leder administrasjon og økonomi. (velges for 2 år på generalforsamling ulike
år)
o Valg av revisor for 1 år
Innkomne forslag.
Eventuelt.

Ved avstemning på generalforsamling brukes alm. Flertall. Også for endring av statutter.
Eneste unntak er ved avstemning om å nedlegge foreningen. Se § 10.
§9 . Selskapets aktiviteter
Selskapet skal tilrettelegge slik at medlemmene får anledning til at trene og drive
konkurranse med eldre våpen.
Selskapet skal lage skytereglementer for de enkelte våpentyper og skyteaktiviteter.
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Selskapet skal tilrettelegge for skyting med både en.-hånds og to-hånds betjente våpen.
(pistol, revolver og rifle)
Våpen skal inndeles i følgende grupper:
o Tjenestevåpen (Våpen brukt av Politiet eller norske eller utenlandske militære styrker
i Norge Våpen skal ha modellår før 1960)
o Konkurransevåpen. (Våpen brukt i DSF eller NSF med modellår før 1985)
o Jaktvåpen ( Jaktvåpen med modellår før 1980)
Våpen som brukes i selskapet skal godkjennes av skyteansvarlig ( Nestleder).
§10 . Avvikling av foreningen
Dersom selskapet ønskes avviklet skal dette vettas på generalforsamling. Vedtaket skal skje
med 2/3 av de fremmøtte stemmer.
Dersom der er flertall for avvikling, men det oppnås ikke 2/3 av stemmene skal det innkalles
til ekstraordinær generalforsamling. Innkalling skal være skriftlig og med 3 ukers varsel. Her
kan avvikling skje med vanlig flertall.
Dersom generalforsamling vedtar avvikling av selskapet, tilfaller selskapets formue og
eiendom til Norsk Våpenhistorisk Selskap Lokallag Stavanger.
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