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§ 1 KLUBBENS FORMÅL

Klubbens formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme utvikling av hanggliding, paragliding 
og luftsport generelt i distriktet.
For å gjennomføre dette mål vil klubben:
• planlegge og gjennomføre opplæring og trening i hanggliding og paragliding etter de til enhver 

tid gjeldende regler og begrensninger som pålegges sporten.
• Spre opplysning om hanggliding og paragliding som idrettsgrener.
• Arrangere og oppmuntre medlemmene til å delta i konkurranser både lokalt og på riksplan.

§ 2 ORGANISASJONSTILHØRIGHET

Klubben er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Nord-Trøndelag Idrettskrets (NIF) og 
Norges Luftsportforbund (NLF). NLF representerer Norge i Fédération Aéronautique Internationale 
(FAI), og dette gir blant annet klubbens medlemmer rett til å delta i internasjonale konkurranser. 
Klubben har sete i Stjørdal Kommune og er medlem av Idrettens Kontaktutvalg i kommunen.

§ 3 MEDLEMMER

Enhver som innordner lagets og overordnede idretts myndigheters lover kan tas opp som medlem. 
Ved innmeldelse oppgis alder og bopel, samt om søkeren før har vært eller er medlem av lag 
tilsluttet Norges Idrettsforbund, Opptak av nytt medlem skal straks føres inn i medlems protokollen. 
En søker kan ikke tas opp uten at forpliktelsene til andre idrettslag er ordnet. (Jfr. NIF's lov 39). 
Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag kontigent er betalt. For å ha stemmerett og 
være valgbar til styret må medlemmet ha fylt 16 år, ha vært tilsluttet laget i minst 1 måned og ha sitt 
forhold til laget i orden. For personer som ikke innehar flysertifikat for hangglider eller paraglider 
åpnes det adgang til å tegne passivt medlemskap til redusert årsavgift. Passivt medlemskap gir 
adgang til klubbens møter og arrangementer med tale- og stemmerett. Passive medlemmer kan 
inneha styreverv og tildeles spesielle oppgaver innen klubbens regulære aktivitet. Et flertall i 
klubbens styre skal imidlertid alltid være aktive medlemmer. Hvert medlem plikter å overholde 
Norges Idrettsforbunds, dets organisasjonsledd samt lagets lover og bestemmelser. For straffesaker 
gjelder Norges Idrettsforbunds “straffebestemmelser for forgåelser”.

§ 4 KONTINGENT/UTMELDELSE

Årskontingent til NAK fastsettes av NAK's representantskap og skal innbetales etter NAK's 
bestemmelser. Årskontingenten til klubben fastsettes hvert år av årsmøtet og innkreves av NAK 
sammen med dennes kontingent, Ved innmeldelse etter 1. november bortfaller kontingenten for 
resten av dette året. Alle medlemmer, også de som er under den fastsatte stemmeretts og 
valgbarhetsalder, har adgang til medlemsmøtene, med mindre styret av særlige årsaker bestemmer 
noe annet. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år mister sine rettigheter og kan 
strykes av lagets medlemsliste, Strykes et medlem kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent 



og eventuelt andre forpliktelser er ordnet. Styret har anledning til å sette ned eller frafalle 
kontingenten til laget ved sykdom, arbeidsledighet, militærtjeneste eller andre grunner som antas å 
medføre at kontingenten vil medføre en urimelig økonomisk belastning for medlemmet. Utmeldelse 
skal skje skriftlig og gjelder fra utløpet av kalenderåret. Eventuelt innbetalt kontingent er ikke 
refunderbar.

§ 5 ÅRSMØTET

Lagets øverste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år i januar måned. Årsmøtet innkalles med 
e-post, kunngjøring på hjemmesiden og skriftelig til de som ikke har e-post av styret med minst 4 
ukers varsel til medlemmene. Forslag søm ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret ihende senest 
2 uker før årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksfør når 1/3 eller minst 10 medlemmer møter. I alle saker 
skal vedtakene, for å være gyldige, være fattet med alminnelig flertall når ikke annet er bestemt i 
loven. Styret pålegges å etterse at de vedtak som fattes er i samsvar med overordnede 
idrettsorganisasjoners lover og bestemmelser.

Årsmøtet har følgende faste dagsorden:
1. Godkjennelse av innkalling
2. Godkjennelse av de frammøtte representanter
3. Valg av møteleder og referent.
4. Godkjennelse av årsmelding
5. Godkjennelse av revidert regnskap
6. Fastsettelse av årskontingent
7. Godkjennelse av budsjett
8. Behandling av innkomne forslag
9. Valg av:

a 4 styremedlemmer og ett varamedlem til å dekke følgende funksjoner (2år):
− Leder
− Nestleder
- Kasserer
- Sekretær
- Varamedlem
Disse verv fordeles når styret konstituerer seg ved første styremøte, senest 3 uker etter 
årsmøtet. Valget organiseres slik at 2 eller 3 velges ved hvert årsmøte for å sørge for at noen 
med erfaring fra styrearbeide alltid sitter i styret. 

b 2 revisorer (1 år)
c Klubbens representant i de organisasjoner laget er tilsluttet (1år)
d Valgkomite på 2 medlemmer (1år) (valgkomiteen kan ikke foreslå seg selv gjenvalgt)

Valgbare er alle stemmeberettigede medlemmer. Alle valg skal foregå skriftlig hvis det foreligger 
mer enn ett forslag. Blanke stemmer teller ikke og regnes som ikke avgitte. Når et valg foregår 
enkeltvis og det ikke oppnår alminnelig flertall (mer enn halvparten), foretas bundet omvalg mellom 
de kandidater som har flest stemmer. Er det fremdeles stemmelikhet avgjøres valget ved 
loddtrekning. Når flere skal velges ved samme avstemming, må alle for å anses som valgt ha mer 
enn halvparten av stemmene. Hvis ikke et tilstrekkelig antall kandidater oppnår dette ved første 
avstemming, ansees de som valgte som fikk mer enn halvparten av stemmene, og det foretas så 
bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og de anses som valgt som får flest stemmer. Er det 
ved omvalg avgjøres valget ved loddtrekning. Kontroll av stemme berettige og opptelling av 
stemmesedler foretas av valgkomiteen.



§ 6 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER

Ekstraordinært årsmøte avholdes når det ordinære årsmøtet, styret eller 1/3 av de stemmeberettigede 
medlemmene krever dette. Dette kunngjøres på samme måte som det ordinære årsmøtet og 
innkalles med minst 2 ukers varsel. Det ekstraordinære årsmøtet kan bare behandle de saker kravet 
om årsmøte omfatter og som er kunngjort i innkallelsen.

§ 7 MEDLEMSMØTER

Styret er pålagt å holde medlemsmøter. For hvert møte skal de saker som diskuteres protokollføres 
og protokollen signeres av de frammøtte medlemmer når møtet heves. Når 1/3 eller minst 10 
medlemmer er tilstede kan medlemsmøtene fatte vedtak som berører lagets drift og aktiviteter.

§ 8 STYRETS ARBEID

Klubben ledes av et styre som er øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret består av leder, 
nestleder og 2 styremedlemmer.
Styret skal :
1. Iverksette årsmøtet og overordnede myndigheters vedtak og bestemmelser.
2. Forestå lagets daglige ledelse og representere dette utad.
3. Oppnevne etter behov komiteer og utvalg og kan tildele medlemmer spesielle oppgaver og 

utferdige instrukser for utførelse av disse.
4. Etter evne søke å løse lagets oppgaver slik disse fremgår av §1 ved å igangsette trenings 

virksomhet, stevner og andre tiltak som ivaretar lagets og medlemmenes interesserer.
5. Holde styremøter når leder eller 2 av styremedlemmene forlanger det. Et møte er vedtaksført når 

et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Alle vedtak i styret fattes med alminnelig flertall. 
Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Over styrets møte skal det føres protokoll. 
Styrets leder tegner klubben og er ansvarlig for dens økonomi. Hvis leder er under 18 år skal en 
annen av styrets medlemmer gis prokura, fortrinnsvis nestlederen.

6. Fordele spesielle faste verv (så som utdannings kontakt, sikkerhets- og PR-kontakt o.l.), enten 
blant styrets medlemmer eller andre som styret finner kompetent.

Styret er ansvarlig for ledelse, planlegging og kontroll av den praktiske flyvirksomheten og for 
klubbens øvrige virksomhet innenfor rammen av klubbens lover og de bestemmelse som høyere 
myndigheter fastsetter.

§9 STYRETS SAMMENSETNING

1. Lederen har den daglige ledelsen av laget. Han eller den som er gitt prokura skal anvise alle 
utbetalinger og lede styrets forhandlinger og lagets møter. Han skal påse at valg, 
adresseforandringer o.l. blir meddelt de instanser som berøres av dette. Lederen representerer 
klubben overfor Idrettens Kontaktutvalg i kommunen.

2. Nestleder fungerer som leder i leders fravær.
3. Sekretæren skal føre protokoll over alle møter. Han skal i samråd med lederen stå for lagets 

korrespondanse og føre arkiv over denne. Han skal også føre referater fra flyoppvisninger, 
konkurranser og andre viktige begivenheter innen klubben.

4. Kassereren plikter å sette seg inn i de for idretten til enhver tid gjeldene regler for 
regnskapsførsel (jfr. “Idrettens kontoplan”) og føre regnskap og medlemsregister iht. disse. 
Styret bestemmer hvor stort beløp kassereren  maksimalt kan ha i lagets kasse.

5. Revisorene skal gjennomgå regnskapet i god tid før årsmøtet og se til at disse er ført i henhold til 
idrettens revisjonsregler.



§ 10 OPPLØSNING AV KLUBBEN 

Oppløsning av klubben kan bare vedtas av ordinært årsmøte med minst 2/3 flertall etter at forslag 
herom på forhånd er utstedt til medlemmene sammen med innkallelse til årsmøtet. Blir oppløsning 
vedtatt, holdes ekstraordinært årsmøte 3 mnd. senere. For at laget skal oppløses, må vedtaket 
gjentas med minst 2/3 flertall. I tilfelle av oppløsning tilfaller klubbens eiendeler NAK. 
Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning og vedtak herom, samt nødvendige 
lovendringer treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring (§11 )

§ 11 LOVENDRING

Endringer i denne lov kan bare foretas av årsmøtet etter å ha vært ført opp på sakslisten og krever 
2/3 flertall av de avgitte stemmene.. Lovendringer må godkjennes av NAK for å være gyldige.

§11 KAN IKKE ENDRES


