Tønsberg Friidrettsklubbs lover - vedtatt på stiftelsesmøte 25.11.1981.
§1
Tønsberg Friidrettsklubb er stiftet 25.11.1981 som en direkte fortsettelse av friidrettsgruppene
i TK og TT.
Foreningens sete er i Tønsberg.
Foreningen skal være medlem av NIF og Norges Friidrettsforbund.
Foreningens farger er
§2
Foreningens formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former.
§3
Enhver som innordner seg foreningens og overordnede idrettsmyndigheters lover, kan tas opp
som medlem. Ved innmelding oppgis alder og bopel, og om søkeren før har vært eller er
medlem av lag tilsluttet Norges Idrettsforbund.
Opptak av medlem skal straks føres i medlemsprotokollen. Medlemskapet er først gyldig og
regnes fra den dag kontingent er betalt.
For å ha stemmerett må et medlem ha fylt 16 år, vært tilsluttet foreningen i minst 1 måned og
ha sitt forhold til foreningen i orden.
Styret kan ekskludere et medlem som gjør seg skyldig i forseelse mot vedtekter og/eller lover.
Avgjørelsen kan ankes inn for årsmøtet.
Etter innstilling fra styret kan årsmøtet utnevne æresmedlem med 4/5 flertall.
§4
Kontingent betales forskuddsvis og størrelsen fastsettes hvert år av årsmøtet. Medlemmer som
skylder kontingent for mer enn ett år, mister sine rettigheter og kan av styret strykes av
foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent og andre
forpliktelser er ordnet.
Styret har anledning til å sette ned eller frafalle kontingent.
§5
Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år i november måned. Årsmøtet
innkalles av styret med minst 3 ukers varsel. Forslag må være sendt til styret senest 2 uker før
årsmøtet.

Årsmøtet er vedtektsført med det antall stemmeberettige medlemmer som møter. I alle saker
skal vedtakene, for å være gyldige, være fattet med flertall av de avgitte stemmer, når ikke
annet er bestemt i loven. De vedtak som gjøres må være i samsvar med overordnede
idrettsorganisasjoners lover og bestemmelser.
Årsmøtet skal:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Behandle årsmelding.
Behandle regnskap i revidert stand.
Behandle innkomne forslag og saker.
Fastsette kontingent.
Vedta budsjett.
Velge følgende tillitsmenn:
a. Arbeidsutvalg bestående av formann, viseformann, sekretær, kasserer og 1
styremedlem samt 2 varemenn.
Formenn for følgende utvalg som skal være medlemmer av styret:
Treningsutvalg, arrangementsutvalg, miljøutvalg, oppmannsutvalg,
statistikkutvalg, rekrutteringsutvalg.
b. Materialforvalter.
c. 2 revisorer med 2 varemenn.
d. Representanter til VFIK ting og NFIF ting.

Valgbare er alle stemmeberettige medlemmer. Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger
mer enn ett forslag. Blanke stemmesedler telles ikke med og regnes som ikke avgitt.
§6
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det eller 1/6 av de stemmeberettige
medlemmer krever det. Det kunngjøres på samme måte som ordinære årsmøter og innkalles
av styret med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de
saker kravet om årsmøte omfatter og som er kunngjort i innkallingen.
§7
Foreningen ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret bestemmer
selv hvert år arbeidsfordelingen innen styret. Styret skal holde møte når formannen
bestemmer det eller et flertall av styrets medlemmer forlanger det.
Et møte er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Over styrerts møter
føres protokoll. Alle vedtak i styret fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved
stemmelikhet gjør formannens stemme utslag.
§8
Oppløsning av foreningen kan bare vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall, etter at
forslag herom på forhånd er satt på sakslisten som er tilstilet medlemmene minst 14 dager før
møtet. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, holdes ekstraordinært årsmøte 3
måneder senere, og for at foreningen skal oppløses, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre lag ansees ikke som oppløsning av foreningen. Vedtak om
sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til disse, treffes i samsvar med
bestemmelsene om lovendringer, jfr. § 9.
I tilfelle oppløsning, tilfaller foreningens eiendeler Norges Idrettsforbund eller formål
godkjent av Idrettsstyret.
§9
Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært årsmøte eller ekstraordinært årsmøte, etter
å ha vært oppført på sakslisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. § 8 kan ikke
endres. Lovendringer må sendes Idrettsstyret til godkjennelse.
§ 10
Bestemmelsene i NIF vedtekter kommer til anvendelse der hvor foreningens egne vedtekter
ikke er dekkende.

