
 

Bodø Østre skytterlags lover 
Vedtatt 17.11.2019 

Erstatter lov av 20.11.1972 med senere endringer. 
 

Bodø Østre skytterlag har sin opprinnelse fra Bodø Skytterlag, stiftet 16. mai 1879.  
 

§ 1 Formål 
 

Lagets formål er som fastlagt i grunnregler for Det frivillige Skyttervesen.  
Innenfor denne ramme søkes utviklet et positivt og aktivt miljø der unge og eldre opplever et 
meningsfylt medlemskap. Som skytterlagets lov gjelder denne lov med de endringer som til 
enhver tid er vedtatt av Skyttertinget samt med de tillegg som skytterlagets årsmøte har 
vedtatt innenfor rammen av denne lov. Skytterlaget er bundet av Det frivillige Skyttervesens 
grunnregler samt øvrige bestemmelser vedtatt av Skyttertinget eller Norges Skytterstyre 
innenfor rammen av disse grunnregler. 
 

§ 2 Medlemmer 
 

Alle som fyller vilkårene i § 1-4 i Skytterboka kan bli medlemmer av skytterlaget.  
 
Skytterlagets styre avgjør medlemsopptak og kan bestemme at nye medlemmer før opptak 
må underskrive på det søknadsformular som Det frivillige Skyttervesen til enhver tid 
fastsetter.  
 
For å oppnå forslags- og stemmerett på lagets årsmøte må et medlem ha fylt 15 år, ha vært 
medlem i minst to måneder og ha betalt forfalt medlemskontingent.  
 
På ekstraordinært årsmøte har de medlemmer stemmerett som ville hatt stemmerett på siste 
ordinære årsmøte samt de som etter dette tidspunkt har vært medlemmer i minst to 
måneder.  
 
Medlem må rette seg etter denne lov og de lover og bestemmelser som gjelder for Det 
frivillige Skyttervesen.  
 

Æresmedlemmer 
 

Styret kan utnevne til æresmedlem av laget skytter som i særlig grad har gjort  seg fortjent 
innen laget og for skyttersaken.  
 
Æresmedlemmet skal  ved utnevnelsen - som foregår i høytidelige former under lagets 
årsfest - tildeles  en medalje og en diplom. Som medalje benyttes Lohne nr 500 gylt medalje 

 



 

(uten skytter). Medaljen graveres på agraffen “Bodø Østre skytterlag”, og “ÆRESMEDLEM” 
på forsiden, medlemmets navn og dato for tildelingen på baksiden.  
 
Æresmedlemmer er fritatt for kontingent til laget. 
 
 

§ 3 Straffereaksjoner 
 

Forslag om straffereaksjoner, jfr. kapittel 15 i Skytterboka, herunder eksklusjon, fremmes av 
lagets styre og vedtas av ordinært eller ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall av de 
frammøtte stemmeberettigede. Avstemmingen skal være skriftlig.  
 
Berørte parter skal varsles i god tid og gis anledning til å legge frem sitt syn skriftlig. 
Skytterlagets årsmøte kan med alminnelig flertall omgjøre vedtak om straff.  
 
 

§ 4 Kontingent 
 

Årskontingent fastsettes av årsmøtet. Kontingenten betales etter opptak i laget og siden 
hvert år innen den 1. juli. Medlem som skylder kontingent for to år blir strøket av 
medlemslisten.  
 
Styret kan i særskilte tilfeller frafalle krav om kontingent.  
 
 

§ 5 Overgang til annet lag 
 
Medlem som ønsker å gå ut av laget for å melde seg inn i et annet skytterlag, skal sende 
skriftlig melding om dette til styret og oppgi navnet på det nye laget.  
 
 

§ 6 Årsmøte 
 

Årsmøtet er lagets høyeste myndighet og holdes innen utgangen av november.  
 
Skytterlagets styre innkaller til ordinært årsmøte med minst tre ukers varsel. Innkallingen 
skal nevne tid og sted for årsmøtet samt de saker som styret på dette tidspunkt har satt på 
dagsorden. Innkallingen sendes samtidig til samlaget . Saker fra medlemmene som ønskes 
behandlet på årsmøtet må være skytterlagets styre i hende senest to uker før årsmøtet. 
Fullstendig saksliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.  
 
Årsmøtet er vedtaksført når det er lovlig innkalt. Årsmøtet ledes av lederen eller valgt 
ordstyrer. Forhandlingene skal protokollføres. Det foretas kontroll og opptelling av de 
forslags- og stemmeberettigede, jfr. Grunnreglenes § 1-4 i Skytteboken og denne lovs § 2.  
 



 

Årsmøtets vedtak fattes med alminnelig flertall med unntak av saker etter § 3, ved lovvedtak, 
sammenslåing, deling eller nedleggelse. I slike saker kreves tilslutning fra 2/3 av de 
frammøtte stemmeberettigede. Det skal foregå skriftlig avstemming når dette forlanges.  
 
På årsmøtet skal det foreligge sakliste med følgende saker til behandling:  
a) Styrets årsberetninger  
b) Reviderte regnskaper  
c) Budsjett for kommende driftsår  
d) Fastsettelse av årskontingent  
e) Valg, herunder ombud.  

De nye tillitsvalgtes funksjonstid tar til umiddelbart etter årsmøtet, og varer til og med 
neste årsmøte 

 f) Innkomne saker 
 

§ 7 Ekstraordinært årsmøte 
 

Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles når styret finner det nødvendig, eller når minst 
1/3 av lagets medlemmer med forslags- og stemmerett på lagets årsmøte forlanger det. 
Ekstraordinært årsmøte sammenkalles med minst 2 ukers varsel og kan bare behandle de 
saker som er tatt inn i sakslista ved innkalling. For øvrig gjelder reglene i § 6 tilsvarende. 

 
 

§ 8 Styrets sammensetning 
 

Styret består av åtte medlemmer, ved endringer skal styret bestå av minimum tre 
medlemmer. I tillegg velges tre, minimum to, varamedlemmer.  
Alle styrets medlemmer må være villige til å arbeide for Det frivillige Skyttervesens formål og 
regelverk, jfr. § 1-1 i Skytterboka. Alle medlemmer med forslags og stemmerett er pliktige til 
å motta valg.  
 
Hvis styret er sammensatt av fem eller flere medlemmer kan maksimum to være under 18 
år, ellers maksimum en. Styremedlemmer og varamedlemmer har to års funksjonstid. For å 
oppnå kontinuitet i styret, deles styret i to grupper som velges hvert annet år. Ved 
stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Det skal føres protokoll over styrets 
forhandlinger. Styret er bare beslutningsdyktig dersom minst halvparten av de møtende 
styremedlemmer/varamedlemmer er fylt 18 år og det er minst 4 medlemmer til stede.  
 
Styret i Bodø Østre skytterlag består av leder for ungdomsutvalg, leder seniorutvalg, leder 
eiendomsutvalg, sponsoransvarlig, samt de personer som årsmøte velger som leder, 
nestleder, kasserer og sekretær. Leder, nestleder, kasserer og sekretær velges for 1 år av 
gangen.  
 
Vara velges med en fra ungdomsutvalget, en fra seniorutvalget og en fra eiendomsutvalget. 
 
Valg på styret skal foregå skriftlig så fremt det er flere kandidater på ett eller flere styreverv.  
 



 

For å være medlem av styret må en være medlem av laget.  
 

 
§ 9 Styrets arbeidsoppgaver 

 
Lagets administrative ledelse er lagt til styret, som også har avgjørende myndighet i alle 
spørsmål som ikke er lagt til årsmøtet. Styret forvalter lagets midler til det beste for laget. 
Kontrakter og overenskomster som er langsiktige og som innebærer stort ansvar for laget 
bør/skal godkjennes av årsmøtet før de blir undertegnet.  
Spesielt har styret ansvar for:  
- Håndtering av lagsvåpen  
- Skytebaner og anlegg i samsvar med lover og bestemmelser  
- Utarbeide årsplaner, fastsette terminliste og gjennomføre øvings- og konkurranseskyting  
- Oppnevne og godkjenne instruktører i laget  
- Gjennomføre instruksjonsskyting for alle som ønsker det, spesielt for ungdom fra og med 
det året de fyller 14 år til og med utskrivningsåret  
- Utarbeide årsmeldinger, regnskapsoversikter og rapporter og videresende disse i rett tid 
 
Styrets organisasjon, ansvars - og arbeidsfordeling: Se vedlegg 1 og 2. 
 
 

§ 10 Utvalg og nemnder 
 

Følgende utvalg og nemnder velges:  
 

a) Ungdomsutvalg 
Skytterlaget skal ha et ungdomsutvalg. Ungdomsutvalget består av 7 medlemmer 
pluss leder. Medlemmene velges for to år om gangen, det skal være rotasjon slik at 
det et år velges 4 nye medlemmer og neste år 3 nye medlemmer. Leder for utvalget 
velges av årsmøtet for et år. Lederen i ungdomsutvalget inngår som fast medlem i 
lagets styre. 
 

b) Seniorutvalg 
Seniorutvalget består av 6 medlemmer pluss leder. Medlemmene velges for to år om 
gangen, det skal være rotasjon slik at det velges 3 nye medlemmer årlig. Leder for 
utvalget velges av årsmøtet for et år. Lederen i seniorutvalget inngår som fast 
medlem i lagets styre. 
 

c) Eiendomsutvalg 
Eiendomsutvalget består av 5 medlemmer pluss leder. Medlemmene velges for to år 
om gangen, det skal være rotasjon slik at det årlig velges 2 nye medlemmer. Leder 
for utvalget velges av årsmøtet for et år. Lederen i eiendomsutvalget inngår som fast 
medlem i lagets styre. 
 

d) Sponsoransvarlig 



 

Årsmøtet velger en person som er sponsoransvarlig, personen velges for 2 år av 
gangen. Sponsoransvarlig inngår som fast medlem i lagets styre. 
 

e) Sosialutvalg 
Sosialutvalget består av ett medlem fra eiendomsutvalget, to medlemmer fra 
seniorutvalget og to medlemmer fra ungdomsutvalget. Disse velges ikke av årsmøtet, 
men oppnevnes av utvalgene selv.  
 

f) Miniatyrgruppe 
Miniatyrgruppen består av leder og ett medlem som velges av årsmøtet. De velges 
for to år av gangen, en person på valg årlig. 
 
 

g) Skifeltutvalg 
Skifeltutvalget består av to medlemmer som velges av årsmøtet. Medlemmene 
velges for 2 år.  
 

h) Revisjonsnemnd 
Årsmøtet velger to revisorer med ett års funksjonstid. Revisjonsberetning skal følge 
regnskapene og legges fram for årsmøtet. Revisorene har rett til uten varsel å foreta 
ettersyn, og om nødvendig foreta kritisk revisjon.  
 
 

i) Valgkomite 
Årsmøtet velger minst to medlemmer til valgkommite. Valgkommeten velges for ett år 
av gangen. 
 

§ 11 Ombud 
 

Ombud velges av skytterlagets årsmøte med basis i antall medlemmer slik: 
Skytterlag med inntil 50 medlemmer velger to ombud, 51-100 velger fire, 101-250 
velger fem, 251-500 velger seks, 501 og flere velger sju.  
 
 

§ 12 Medlemmenes plikter 
 
Medlemmene i Bodø Østre skytterlag plikter å rette seg etter lagets lov, Det Frivillige 
Skyttervesens regler og de vedtak som blir gjort på årsmøtet, ekstraordinære 
årsmøter og av styret.  
De plikter å hjelpe de forskjellige komiteet og utvalg når dette blir påkrev og når det 
er satt fram anmodning om det. Medlemmene bør melde fra skriftlig til styret om det 
er noe de mener ikke er som det skal være i laget.  
Medlemmene skal bidra til et godt og trygt miljø for alle i laget. 
 

 
§ 13 Rusmidler 



 

 
Rusmidler, herunder alkohol, skal ikke inntas på eller ved standplass og i 
skyttergraver. Den som er synlig påvirket av rusmidler får ikke delta på skytingene og 
skal vises bort fra området.  
 

 
§ 14 Lovendringer 

 
Lagets lov må til enhver tid være i samsvar med bestemmelsene i grunnregler og 
vedtak som er gjort av Det Frivillige Skyttervesen. Forslag til endring av lagets lov må 
legges frem for styret senest 8 dager før årsmøtet holdes. Lovendringer kan kun 
behandles på ordinære årsmøter og med ⅔ flertall.  
 

§ 15 Oppløsning 
 

Forslag om nedlegging, oppløsning eller sammenslåing av skytterlag behandles som 
årsmøtesak og må vedtas med 2/3 flertall av de frammøtte medlemmer. Ved 
nedlegging gjelder Grunnreglene § 1-11, siste ledd, i Skytterboka. 
 

 
§ 16 Gyldighet 

 
Denne lov trer i kraft fra den dag den er vedtatt av årsmøtet. Fra samme dag 
oppheves tidligere lov.  
 
 

 
 
 


