VEDTEKTER FOR
LILLESTRØM BOWLINGKLUBB
1) Klubbens navn er Lillestrøm Bowlingklubb, stiftet 7.oktober 1985.
2) Formål:
Klubbens målsetting er å drive innenfor en forsvarlig økonomisk ramme og samtidig gi
medlemmene et så godt sportslig tilbud som mulig.
3) Tilslutning:
Klubben er tilsluttet Norges Bowlingforbund og driften skal være i samsvar med
Lov for Norges Bowling forbund vedtatt 1981.
Eventuelle tvister avgjøres etter forbundets regler.
4) Medlemmer:
Som medlemmer betraktes alle som har innbetalt medlemskontingent.
5) Styret:
Klubbens styre skal bestå fra 3 – 6 medlemmer som fordeler seg slik:
- Styrets leder velges hvert år, minimums periode i styret på 2 år.
- Nestleder velges for 2 år.
- Kasserer velges for 2 år.
- Sekretær velges for 2 år.
- Styremedlem velges for 1 år av gangen.
- Varamedlem velges for 1 år av gangen.
- Generalforsamlingen velger Sportslig leder hvert år.
6) Styrets arbeide:
For at styret skal være vedtaktsfør må et flertall av styret være møtt fram.
Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt.
Leder er den daglige leder av klubben.
Nestleder fungerer som leder under dennes fravær.
Sekretæren skal føre protokoll over alle styremøter, medlemsmøter og
generalforsamlinger.
Kasserer fører klubbens regnskaper.
Klubbens midler settes inn på bankkonto eller anbringes på forsvarlig måte.
Styret skal utarbeide årsberetning og regnskap.

7) Generalforsamling:
Ordinær generalforsamling avholdes innen utgangen av mars måned hvert år. Det
innkalles med minst 4 ukers varsel. Saker som medlemmene ønsker behandlet på
generalforsamlingen må være styret i hende minst 14 dager før generalforsamlingen.
Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til
generalforsamlingen må være gjort tilgjengelig senest en uke før generalforsamling.
Generalforsamlingen behandler:
- Årsberetning fra styret.
- Klubbens regnskap.
- Valg av styre.
8) Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret bestemmer det eller når minst
halvparten av medlemmene krever det. Det kunngjøres på samme måte som ordinær
generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle den eller de saker
kravet om ekstraordinær generalforsamling omfatter og som er kunngjort ved
innkallingen.
9) Valgkomité:
Generalforsamlingen velger valgkomité som består av inntil 3 medlemmer som skal finne
fram til valgbare villige kandidater til neste års styre og øvrige organer.
Valgkomiteens innstilling skal fremlegges på generalforsamlingen.
10) Endring/tillegg til vedtektene:
Generalforsamlingen kan med 2/3 flertall vedta endringer eller tillegg til denne lov. Slike
endringer/tillegg må ikke være i strid med overordnede idrettsorganisasjoners lover og
bestemmelser.
11) Oppløsning:
Oppløsning av klubben kan bare vedtas på ordinær generalforsamling. Med 2/3 flertall av
de frammøtte medlemmer etter at forslaget er satt opp på dagsorden, som igjen er sendt
medlemmene. Blir oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall av de frammøtte avholdes
ekstraordinær generalforsamling 1 måned senere. For at klubben skal oppløses, må
vedtaket gjentas med 2/3 flertall av de frammøtte.
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