
 

VEDTEKTER 
for 

MILTON LARVIK SPORTSKLUBB 
 
 
 
§1 – Klubbens navn og tilslutning 
Klubbens navn er Milton Larvik Sportsklubb og ble stiftet 28.2.2009. Klubben hører hjemme i Larvik 
kommune, Vestfold.  
 
Klubben er tilsluttet Norges idrettsforbund.  
I tillegg er klubben p.t. medlem av følgende særforbund: Norges Cykleforbund, Norges Triathlon 
Forbund og Norges Friidretts Forbund. 
 
Det er årsmøte som bestemmer hvilke særforbund laget skal være medlem av. 
 
§2 - Formål 
Klubbens formål er å samle syklister, triatleter, multisportsutøvere etc. for å utøve sport, mosjon og 
idrettsglede i sosiale og trygge rammer 
 
§3 - Medlemskap 
Klubben er åpen for alle som har fylt 18 år. 
 
Medlemskap er gyldig i ett år fra 1. januar til 31. desember. 
 
Årskontigenten fastsettes av årsmøtet. Krav om innbetaling av kontingent sendes medlemmene 
hvert år i etterkant av årsmøte. Nye medlemmer betaler kontigenten ved innmeldelse. 
 
Styret har adgang til å stryke medlemmer som ikke har betalt kontingent foregående kalenderår. 
 
 
§4 - Årsmøte 
Årsmøte er klubbens høyeste organ. 
 
Årsmøte avholdes innen utgangen av mars hvert år. Medlemmene innkalles av styret med minst 2 
ukers varsel. Innkalling skjer ved elektronisk kommunikasjon via mail/sms, eller klubbens 
hjemmeside. Saksliste skal følge med innkallingen. 
 
Årsmøte skal behandle følgende saker: 

 Regnskap 

 Årsberetning 

 Budsjett 

 Fastsetting av godtgjørelse til styret og trenere 

 Fastsettelse av kontingent 

 Innkomne forslag og saker 

 Valg 

 Evt. tildeling av hedersbevisninger 
 
 
  



 

§5 - Styret 
Styret representerer klubben og skal bestå av fra 3 – 7 personer. 
 
Klubben ledes av styret mellom årsmøtene og styret skal: 

 Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. 

 Forestå klubbens daglige ledelse og representere denne utad.  

 Vurdere økonomiske behov innen klubben og fordele midler etter plan og budsjett. 

 Påse at klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er 
fattet på årsmøte og iht. til en forsvarlig økonomistyring. 

 Oppnevne etter behov komiteer, utvalg og personer for oppgaver og utarbeide instruks for disse.  
 
Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller når minst 2 av styremedlemmene forlanger 
det. Et møte er beslutningsdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med 
flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er lederes stemme avgjørende. Det føres referat 
fra styremøtene. 
 
§6 - Vedtektsendring 
Endringer i vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha blitt 
opplyst om i møteinnkallingen. Endring av en bestemmelse krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 
 
§7 - Annet 
For øvrig gjelder de generelle reglene som er omtalt i NIFs regelverk/lovnorm for idrettslag. Ved 
eventuell motstrid mellom en bestemmelse i klubbens vedtekter og NIFs regelverk/lovnorm vil NIFs 
regelverk/lovnorm gjelde. 
 
 


