
LOV FOR DRAMMEN SVØMMEKLUBB
Stiftet 25. august 1925

Vedtatt 20. mars 2002. Godkjent av Buskerud Idrettskrets 9. juli 2002.

Q 1 FORMÅL
Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme svømmesporten, herunder også

svømmeopplæring, livredning og andre grener som nevnes i Norges Svømmeforbunds for-

målsparagraf.

$ 2 TILKNYTNING/KLUBBFARGE
Laget er medlem av Norges ldrettsforbund giennom Buskerud ldreffskrets. Laget er medlem

av de særforbund som lagets årsmøte bestemmer. Laget har sete i Drammen kommune og er

medlem av Drammen ldrettsråd.

Reglene i NIFs lov kapittel 1,2,5, ll, 12 og 13 glelder for idrettslaget uavhengig av hva som

måtte stå i lagets egen lov.

Klubbens farger er svart og hvitt.

8 3 MEDLEMMER
Alle som lover å overholde lagets og overordnedes idrettsmyndigheters til enhver tid gjeldende

lover og bestemmelser, kan tas opp som medlem.

Ved innmelding oppgis navn, adresse, fødselsår og dato. Opptak av nltt medlem skal straks

føres inn i medlemsfortegnelsen. En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske

forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

For øvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledd, samt lagets lover

og bestemmelser.

Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingenten er betalt.

84 STEMMERETTOGVALGBARHET
For å ha stemmerett på lagets møter, må et medlem ha fflt 15 ar, ha vært medlem i minst en

måned og ikke skylde laget kontingent.

Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i laget, og som representanter til
ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Det kan ikke velges representant som er ar-

beidstaker i laget. Dette gjelder ikke for representanter som er valgt av og blant de ansatte,

eller som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.



8 5 KONTINGENT

Kontingcnten betales fbrskuddsvis og størrelsen fastsettes hvert år av årsmøtet. Ikke aktive

mcdlcmmer betalcr cn lavere kontingent.

Medlemmcr som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettig-

heter og kan av styret strykes som medlem av laget. Strykes ett medlem, kan det ikke tas opp

igicn for skyldig kontingent er betalt. Hvis medlemmet fortsatt skylder kontingent etter forfalt

to års kontingent. skal medlemskapet bringes til opphør ved stykning fra lagets side.

Styret kan sette ned eller fralalle kontingenten ved sykdom, arbeidsløshet, militærtjeneste eller

av andre gyldige grunner.

8 6 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE
Tillitsvalgte kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortje-

neste som påføres vedkommende i utførelsen a! vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godt-

gjøring for sitt arbeid.

Utgifter til godtglørelse og refusjon for faktiske utgifter, skal fremgå av lagets budsjett og

regnskap.

S 7 INHABILITET
For lagets tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIFs inhabilitetsregler.

Q8 STRAFFESAKER
For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 (NIFs Straffebestemmelser)

Q 9 ÅRSMØTE
Lagets høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år innen utgangen av mars måned.

Årsmøtet innkalles av styret med minst fire ukers varsel, direkte til medlemmene eller ved

kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles, må være styret i hende senest to uker før

årsmøtet. Fullstendig sakliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmø-

tet.

Årsmøte kan ikke behandle forslag om lovendring (fr. $ 20) som ikke er oppført på sakslisten

senest en uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgiøres nftr 213 av de fremmøtte

krever det. Slik besl'rtning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.

Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter stemmeberettigede representanter/medlemmer som

minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles

til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse. Ingen har mer enn en stemme, og stem-

megivning kan ikke skje ved fullmakt.



Alle lagets medlemmer har adgang til arsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer ogleller

media til å være tilstede.

8 10 LEDELSE AV ÅRSMØTET
Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av laget.

8 11 STEMMEGIVNING PÅ ÅRSMØTET
Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig

flertall av de avgitte stemmene.

Valg foregår hemmelig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det.

Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjelli-

ge kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er

blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det

som skal velges, teller ikke og stemmene anses ikke avgitt.

Nar et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnar mer enn halvparten av de avgitte

stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er

det ved omvalg stemmelikhet, avgiøres valget ved loddtrekning.

Nar det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn

halvparten av de avgitte stemmer. Dette glelder ikke ved valg av vararepresentanter. 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 bundet omvalg mellom de øvrige kandi-

dater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved om-

valg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

8 T2 ÅRSMØTETS OPPGAVER
Årsmøtet skal:

l. Velge møteleder

2. Godkjenne innkalling og saksliste,jfr. g 9

3. Behandleårsmeldinger

4. Behandle regnskap i revidert stand

5. Behandle innkomne forslag

6. Fastsettekontingent

7. Vedta budsjett

8. Bestemme lagets organisasjon (fr. g 18)

9. Velge følgende tillitsmenn:



a) Styret; bestående av leder, nestleder, sekretær, kasserer, en oppmann, to styremed-

lemmer samt to varamedlemmer til styret.

b) Materialforvalter

c) To revisorer med ett varamedlem

d) Lov- og valgkomitd. Til denne velges en leder, to medlemmer og ett varamedlem.

e) Arkivar

Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal

være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, likevel slik at det skal

være minst to representanter fra hvert kjønn. Dette gjelder ikke i råd og utvalg mv. som består

av tre eller færre medlemmer.

Styret velges for to ar om gangen, bortsett fra to varamedlemmer som velges hvert ar. For

øvrig så velges styret slik: Leder, kasserer og ett styremedlem velges det ene aret. Nestleder,

sekretær, oppmann og ett styremedlem velges det andre aret.

8 13 EKSTRAORDIN,!f,RE ÅRSMØTER
Ekstraordinære arsmøter holdes nar styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det,

eller en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmer krever det.

Det kunngjøres på samme måte som ved ordinære årsmøter og innkalles av styret med minst

fiorten dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i inn-

kallingen.

S 14 STYRET
Laget ledes av styret som er lagets høyeste myndighet mellom arsmøtene.

Styret skal:

l. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.

2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide

instruks for disse.

3. Administrere og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi i h.h.t. de-for idretten

til enhver tid gieldende instrukser og bestemmelser.

4. Forestå lagets daglige ledelse og representere dette utad.

5. Etter evne søke å løse lagets oppgaver, jfr. $ l, ved treningsvirksomhet, stevneopp-

legg og på annen måte ivareta lagets og medlemmenes interesse.



Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmer forlanger

det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Alle vedtak i styret

fattes med flertall av de avgitte stcmmer. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dob-

belt. Det skal føres referat fra styrets moter.

N4edlemsmøter holdes når styret finner det nødvendig.
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$ 15 STYRETS ARBEID
Lederen har den daglige ledelse av laget. Hun/han skal anvise alle utbetalinger og lede

styrets forhandlinger og lagets møter. Hun/han skal påse at valg, adresseforandringer og

lignende som har interesse for krets og forbund blir meldt.

Nestleder fungerer som leder under dennes lravær.

Sekretæren skal føre referat over alle styremøter og årsmøter, og skal i samråd med

lederen føre lagets korrespondanse.

Kasserer forplikter å sette seg inn i de for idretten til enhver tid gieldende instrukser og

bestemmelser, samt føre regnskap og medlemsfortegnelse i samsvar med disse. Styret

bestemmer hvor stort beløp kassereren til enhver tid kan ha i kassen. Underkasserere

kan velges hvis det er behov for det.

Revisor skal gjennomgå regnskapene i samsvar med idrettens revisjonsbestemmelser.

Oppmannen leder klubbens idrettslige virksomhet. Hun/han har adgang ti[ å oppnevne

assistenter for vannpolo, junioravdeling og lignende. Disse oppnevnelser skal godkjen-

nes av styret.

Matrialforvalteren oppbevarer og fører tilsyn med klubbens materiell.

Arkivaren oppbevarer protokoller, skriv og lignende av spesiell betydning for klubbens

historie, holder utklippsbøker å jour m.v.

Lov og valgkomitden fører tilsyn med at klubbens lover blir overholdt, og avgir innstil-
ling vedrørende tolkningsdissenser av lovene. Komitden skal også komme med forslag

til valgbare medlemmer for n14t styre for årsmøtet.

5.

6.

7

8

$ 16 HEDERSTEGN

Klubbens hederstegn er DSK's ordinære klubbmerke med forgylt krans.

Det kan tildeles medlemmer som giennom et lengre tidsrom har representert klubben og opp-
nådd fremragende idrettslige resultater og vist god klubbånd. Videre kan hederstegnet tildeles
medlemmer som innen administrasjonen og på annen måte har gjort seg fortjent til klubbens
heder .

For tildeling av hederstegnet kreves enstemmig vedtak i fulltallig styremøte.

Dersom en innehaver av hederstegnet opptrer på en uverdig måte, kan vedkommende fratas

hederstegnet. Slik fratakelse krever enstemmig vedtak i fulltallig styremøte.



817 ,{RESMEDLEMMER
Personer som tidligere har mottatt klubbens hederstegn og som har vist særdeles stor interesse
for og utført særdeles gagnlig arbeid for klubben, kan utnevnes som æresmedlemmer av klub-
ben. For å bli utnevnt til æresmedlem keves enstemmig vedtak på fulltallig styremøte og minst
415 flertall på årsmøtet.

Æresmedlemskap medfører fri kontingent, fri adgang til stevner og affangementer, jubileums-
fester og lignende.

Som bevis på æresmedlemskapet tildeles for eksempel en plakett i tre. Æresbevisningen skal
inneholde DSKs hederstegn og en plate hvor det graveres "ÆRESMEDLEMSKAP tildelt: navn
og dato for utnevnelsen. I tillegg kan det, over DSK merket, plasseres et motiv som henspeiler
på svømmesporten.

8 18 GRUPPER/AVDELINGER
Laget kan organiseres med avdelinger ogleller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitsper-
soner eller av valgte styrer. Lagets åLrsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper og
hvordan disse skal organiseres og ledes.

For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og avdelinger/grupper kan
ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjennelse.

819 OPPLØSNING

Oppløsning av laget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsningen vedtatt med

minst to tredjedels flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at laget skal

oppløses, må vedtaket her gientas med to tredjedels flertall.

Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslut-
ning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette, treffes i samsvar med bestemmelsene
om lovendring, jfr $ 20 ( $ l6 i basis lover for idrettslag, vedtatt av idrettsstyret 13. des. 1999).
I tilfelle oppløsning, tilfaller lagets eiendeler Norges Idrettsforbund eller formål godkjent av
Idrettskretsstyret.

Ved oppløsning sendes lagets arkiv til Idrettskretsen.

S 20 LOVENDRINGER
Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, etter å være
oppført på sakslisten, og krever to tredjedels flertall av de avgitte stemmer .

Lovendringer må godkjennes av ldrettsketsstyre! og trer ikke i kaft før de er godkjent

$ 19 kan ikke endres.

Drammen 09. juli20Q2


