Vedtekter for Skiforeningen Gjøvik og omegn.
Sist endret på årsmøte 23.11.2011.

1. Navn og geografisk virkeområde
Skiforeningen Gjøvik og omegn er stiftet 23/11 1988, og arbeider primært
innenfor Gjøvik kommune, men har som formål å samarbeide med kommunene
Søndre Land, Nordre Land, Østre Toten og Vestre Toten. Det geografiske området
kan utvides.
2. Formål
Skiforeningen Gjøvik og omegn er åpen for alle, og har til formål å virke for
utbredelse av ski-idrett og annet friluftsliv innen områdene mosjons-, bredde- og
trimaktiviteter. Foreningen arbeider for sitt formål gjennom bl.a. å:
1.
2.
3.
4.

Medvirke til, eller selv anlegge og vedlikeholde skiløyper/skianlegg.
Medvirke til, eller selv utvikle barns og voksnes skiferdighet.
Medvirke til, eller selv utdanne ledere/instruktører for virksomheten.
Medvirke til, eller selv drive serveringssteder i tilknytning til skilløypenettet.
5. Medvirke til sikring og planlegging av friluftsområder.
6. Samarbeide med myndighetene og andre organisasjoner for tiltak som
Fremmer friluftslivets utvikling.
7. (Evt. andre formål etter ønske)
3. Medlemmer av foreningen er:
a. Æresmedlemmer, valgt av årsmøtet etter innstilling av styre.
b. Livsvarige medlemmer.
c. Årsbetalende medlemmer
De livsvarige medlemmers kontingent er 20 ganger årskontingenten
for hovedmedlemmer. Denne kontingenten avsettes på fond som styret
kan disponere.
Kontingenten for årsbetalende og livsvarige medlemmer fastsettes av årsmøtet.
Dog kan styret for det enkelte år foreta regulering av kontingenten i takt med
konsumprisindeks uten å forelegge saken for årsmøtet. Slik regulering foretas i
tilfelle for årsbetalende medlemmer på grunnlag av endring i
konsumprisindeksen, og kan avrundes til nærmeste 5-krone.
Den som ikke skriftlig har meldt seg ut innen 1. september, anses som medlem
for det følgende år. Enhver som skylder kontingent for 2 år, kan av styret
strykes som medlem uten at foreningens krav for skyldig kontingent bortfaller.
Medlemmer som har betalt forfalt kontingent, har de til enhver tid gjeldende
medlemsfordeler.
Handler et medlem mot foreningens vedtekter og/eller andre bestemmelser,
skader foreningen eller viser uverdig oppførsel, kan de av styret strykes som
medlem.

4. Styret.
a. Foreningens styre består av formann og 3 andre styremedlemmer, med 2
Varamenn. Formannen velges for et år av gangen, og kan gjenvelges.
Formannen velges blant kandidater som er foreslått av valgkomitèen innen
31.12. Forslagsrett har alle stemmeberettigede medlemmer av foreningen.
De øvrige styremedlemmene velges for 3 år av gangen.
Ved 1. gangs valg velges styremedlemmene for henholdsvis 1, 2 og 3 år
(ref. § 6)
Varamenn velges for 1 år av gangen. Styret velger hvert år sin viseformann.
b. Fungerende formann innkaller til styremøter. For at gyldige beslutninger kan
fattes, må minst 2 av styrets 4 medlemmer være tilstede. Formannen har
dobbeltstemme ved stemmelikhet. Foreningen forpliktes av 2 av styremedlemmene.
c. Styret leder foreningens drift og iverksetter årsmøtevedtak.
Styret disponerer over foreningens midler i overensstemmelse med dens formål.
Styret legger fram på kontoret hvert år minst 14 dager før det ordinære årsmøte,
trykt beretning og revidert regnskap for det forløpne år 1. jan. – 31. des., - samt
innkomne forslag med dokumenter.
5. Administrativ ledelse.
Foreningen skal så snart deres arbeidsomfang tilsier det, ha en administrativ som
tilsettes av styret.
6. Årsmøte.
Det ordinære årsmøte har den øverste myndighet i foreningens anleggende.
Årsmøte holdes hvert år innen 1. mars, og innkalles av styret med minst 14
dagers varsel. Dagsorden på det ordinære årsmøte er:
a.
b.
c.
d.
e.

Årsberetning.
Årsregnskap.
Innsendte forslag, som være styret i hende innen 31.12.
Fastsettelse av kontingenten.
Valg.
1 formann
1 styremedlem
2 varemedlemmer til styret
f. Valgkomitè på 3 medlemmer hvorav 1 trer ut hvert år.

7. Ekstraordinært årsmøte.
Ekstraordinært årsmøte holdes etter beslutning av styret, eller når minst 100
medlemmer skriftlig forlanger det. Bare saker som er oppført på dagsorden kan
behandles.
8. Forandring av vedtektene.
Forslag til forandring av vedtektene må innsendes til styret innen 31.12. og
behandles på det ordinære årsmøtet. Det kreves 2/3 flertall av de fremmøtte
for at det fremlagte forslag skal bli vedtatt.

9. Oppløsning
Forslag til oppløsning av Skiforeningen Gjøvik og Omegn må innsendes til
Styret innen 31.12. og behandles på det ordinære årsmøte. Det velges ¾
flertall for vedtaket.
Blir oppløsning besluttet, skal foreningens midler overføres for anvendelse til
Skiidrettens fremme i overensstemmelse med formalene her i Gjøvik og
omegn.

