Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk
En undergruppe i IF Eiker Kvikk fra 3.mars 2015
I. Innledende bestemmelser
§ 1 Formål
(1) Grunnlaget for opprettelse av sykkelgruppa er nedfelt i eget verdidokument
utarbeidet 30.09.2014
(2) Sykkelgruppas formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme
sykkelsporten, samt å legge til rette for gode oppvekstvilkår for barn og unge.
(3) Hovedsatsingen skal være på barn og ungdom. Fortrinnsvis terreng.
(4) Det skal også legges til rette for et aktivitetstilbud til voksne på både
landevei og terreng, der det sosiale skal gå foran fart.
(5) Idrettsglede skal være den viktigste drivkraften for alle som deltar (barn,
ungdom og voksne), enten man er utøvere, trenere, frivillige eller foresatte.
Aktivitetstilbudet skal bære preg av lek, spenning, utfordringer og opplevelse for
alle, uansett prestasjonsnivå. Medlemmene skal gis kunnskap om idrettslige
ferdigheter og mestringsfølelse i et trygt sykkelmiljø.

§ 2 Overordnede idrettsorganisasjoner
(1) Sykkelgruppa er en undergruppe i I.F Eiker Kvikk og er tilsluttet Norges
Idrettsforbund gjennom Buskerud Idrettskrets og Norges Cykleforbund som
særforbund.

§ 3 Merke og klubbfarger
(1)Klubbens merke er et skjold med logo, stiftelse sdato og visjonen ”Idrettslaget
for alle”. Merke skal fremkomme på draktene. Klubbfargene er hvite og blå.
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§ 4 Medlemmer
(1) Alle som innordner seg under klubbens og overordnede idrettsmyndigheters
regelverk og vedtak kan tas opp som medlem.
(2) Medlemmet plikter å overholde NIF’s, tilsluttede organisasjonsledds og
idrettslagets regelverk og vedtak .
(3) Enhver opptakelse skal straks registreres i medlemsoversikten.
(4) Utmelding må skje ved skriftlig henvendelse til gruppas styre.
Vedkommendes forpliktelser ovenfor klubben må dog være ordnet før
medlemsforholdet anses oppløst.
(5) Gruppa kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler
fastsatt kontingent. Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt
medlemskap og skal strykes fra gruppas medlemsliste. Medlem som har tapt sitt
medlemskap kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 5 Kontingent
(1) Aktivitetskontingent fastsettes på sykkelgruppas eget årsmøte.

II. SYKKELGRUPPAS LEDELSE OG UVALG
§ 6 Vedtaksførhet, flertallskrav, protokoll og stemmerett
(1) Når ikke annet er bestemt er styret, komiteer og utvalg i sykkelgruppa
vedtaksføre når et flertall av medlemmene er tilstede. Vedtak fattes med flertall
av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.
(2) Det skal føres referat (protokoll) fra styremøtene
(3) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år og ha oppfylt
medlemsforpliktelsene (f.eks. kontingent). Ingen kan la seg representere eller
avgi stemme med fullmakt.
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§ 7 Sykkelgruppas ledelse
(1) Styret skal bestå av leder, nestleder, kasserer, sekretær, samt 1 til 4
medlemmer etter årsmøtets vedtak det enkelte år.
(2) Styret har fullmakt til å oppnevne gruppeledere valgkomité og andre spesielle
utvalg/komiteer. Utvalg/komiteer, utnevnelser og ansettelser skal refereres i
styrets årsberetning.
(3) Styret skal påse at gruppas midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i
samsvar med de vedtak som er fattet på årsm øtet.
(4) styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styrets
representanter forlanger det.

III. ÅRSMØTE
§ 8 Årsmøtet
(1) Årsmøtet er gruppas høyeste myndighet og avholdes hvert år tilpasset til
avvikling hovedforeningens årsmøte.
(2) Årsmøte kalles inn med minst 3 ukers varsel ved utlysning på hjemmesiden
og ved epost eller SMS til medlemmene. Innkalling kan henvise til at
saksdokumentene gjøres tilgjengelige på nettsiden eller på annen forsvarlig måte.
(3) Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt styret senest 2 uker før
årsmøtet. Fullstendig saksliste med tilhørende dokumenter gjøres tilgjengelig for
medlemmene senest en uke før årsmøtet.

§ 9 Årsmøtets oppgaver
(1) Sykkelgruppas årsmøte skal:
1. Behandle årsberetninger
2. Behandle regnskap i revidert stand
3. Behandle forslag og saker
4. Fastsette medlemskontingent
5. Vedta budsjett
6. Valg av styre (leder, nestleder, kasserer, sekretær, samt 1 til 4 medlemmer
etter behov)
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§ 10 Stemmegivning på årsmøtet
(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig,
være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har
mer enn én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke
stemmer skal anses som ikke avgitt.
(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes
krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater
føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som innehol der
ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over,
teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av
de avgitte stemmer, foretas omvalg mel lom de to kandidater som har oppnådd
flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses
valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg
av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i
første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det
foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning a nses
de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres
valget ved loddtrekning.

§ 11 Ekstraordinært årsmøte
(1) Ekstraordinært årsmøte holdes når
a) styret bestemmer det
b) 1/3 av sykkelgruppas stemmeberettigede medlemmer krever det
c) hovedforeningen i Eiker Kvikk krever det
(2) Det kunngjøres på samme måte som ordinære årsmøter og kalles inn med
minst 14 dagers varsel. Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den eller de
saker kravet omårsmøte omfatter og som er kunngjort i innkallingen.
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IV. ØVRIGE BESTEMMELSER
§ 12 Utmerkelser
(1) Diplomer og medaljer kan innstilles av sykkelgruppa sitt styre og gis på
sykkelgruppa sitt årsmøte. Æresmedlemmer og utdeling av hederstegn kan
utnevnes av årsmøtet til hovedstyret etter innstilling fra sykkelgruppa når det
gjelder sykkelgruppa sine medlemmer. Hovedstyret har dog full styringsrett over
hvem som får hedersbevisninger.

§ 13 Lovendringer
(1) Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinære eller ekstraordinære
årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten og krever 2/3 flertall blant de
fremmøtte. §14 kan dog ikke endres.

§ 14 Oppløsning
(1) Oppløsning av sykkelgruppa kan bare vedtas på ordinært årsmøte med 2/3
flertall. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall holdes ekstraordinært
årsmøte 1 måned senere. For at sykkelgruppa skal oppløses må vedtaket her
gjentas med 2/3 flertall.
(2) Sammenslutning med andre klubber anses ikke som oppløsning. Vedtak om
sammenslutning og nødvendige lovendringer i samsvar med dette treffes i
samsvar med bestemmelser om lovendringer. I tilfelle oppløsning tilfaller
klubbens eiendeler hovedstyret i IF Eiker Kvikk.

§ 15 Motstrid
(1) Bestemmelsene i denne loven kan ikke være i strid med NIF sitt regelverk
eller lovnorm. Ved eventuell motstrid mellom en bestemmelse ovenfor og NIF
sitt regelverk/lovnorm vil bestemmelsen i denne loven være ugyldig.

§ 16 Lovens ikrafttreden
Disse lovene trer i kraft fra 10. mars 2015
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