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Innledning 
 
Stjørdal Pistolklubb ønsker denne organisasjonsplanen som et styringsdokument for å lette inngangen 
til nye styreverv. Her skal det også være lett tilgjengelig informasjon om klubbens mål og visjoner, 
styringsformer, komiteer, kontaktpersoner og andre ting som angår driften av klubben for alle 
medlemmer. Styret og andre tillitsvalgte plikter å gjøre seg kjent med dokumentet, dette for å sikre en 
kontinuerlig driftsmåte. 
 
Husk at organisasjonsplanen er et levende dokument som en kan forandre mellom årsmøtene.
 
 

Grunnlagsopplysninger for idrettslaget 
Navn: Stjørdal Pistolklubb 
Stiftet: 16.11.1956 
Idrett: Pistolskyting 
Postadresse: Postboks 115, 7501 Stjørdal 
E-postadresse: stjpk@online.no 
Bankkonto brukskonto: 4465 25 80820 
Bankkonto sparekonto: 4465 25 80839 
Bankforbindelse: Hegra Sparebank 

Internettadresse: https://www.stjordalpk.no/ 
Organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret: 993594296 
Anleggsadresse: 7510 Skatval 
Telefon: 93036216 (Finn Jarle Sørli) 
 
Tatt opp som medlem i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite/NIF:  
Registrert tilknytning til Trøndelagidrettskrets 
Registrert tilknytning til Stjørdal idrettsråd 
Registrert tilknytning til Norges Skytterforbund 
Registrert tilknytning til Nord Trøndelag Skytterkrets 
Klubbnummer i NIFs medlemsregister: 65256 
Årsmøtemåned: Mars (Skal avholdes innen utgangen av mars) 

 

Historikk 
 
16. november i 1956 ble det holdt stiftelsesmøte på Kilnes-kafeen (Bygget rett på andre siden av Esso 
i Innherredsveien) og fikk sine nåværende klubblokaler på Skatval i 1988. 
Alf Sinnes ble lagets første formann 
Første driftsår var det 10 betalende medlemmer. 
Laget hadde ingen bane, så redningen ble samarbeid med N.O.P (Norske Offiserers Pistolklubb) 
Værnes. Det ble avholdt skyting i lysgrava 
Å drive et lag uten eget hus og bane er vanskelig. Så det ble mange befaringer rundtomkring for å få 
til bane, men med negativt resultat. Det her var nok litt av årsaken til at klubben ble liggende nede i 
1969-1974. 
Men noen skytterentusiaster fant ut at det må gå an å drive en pistolklubb i Stjørdal. Og i 1974 ble 
Esso Taverna møtestedet for det nye styret. Knut Holan ble valgt til formann.(Bygget ved Rica, 
Hotellet) 
Utendørsbanen her på Skatval startet med at leiekontrakt med grunneierne Arnstad, Kvål og Aglo 
Salongskytterlag ble undertegnet i 1983. Byggeperioden varte fra 86-88 og alt ble gjort på dugnad. En 
kjempeinnsats. 
Grunnlaget for fremtida var lagt. Vi har egen bane og klubbhus.  
I 1989 ble det arrangert NM på banen. Det også et stort dugnadsløft og en god inntekt for klubben. 
Klubben er inne i en god tid, sportslig sett. Og var en av Norges beste klubber. Se på veggene her i 
klubbhuset. Det er mange lagseire og individuelle mestere på dame og herresiden. 
 

  

https://www.stjordalpk.no/
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Idrettslagets formål 
 
Stjørdal Pistolklubb skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett 
organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 
 
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrat, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge 
på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 
 
Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 
 
Stjørdal Pistolklubb skal:  

• Fremme skytesporten på en positiv måte. 

• Jobbe for å øke skytegleden hos våre medlemmer   

• Jobbe for å legge til rette for unge skyttere  

• Jobbe for å øke andelen kvinnelige og mannlige aktive medlemmer.  

• Arrangere stevner og treninger  

• Utdanne trenere og dommere  

 

Visjon 
 
Stjørdal Pistolklubb er en klubb for og med ungdom og voksne av begge kjønn. Vi har utøvere innen 
bredde og topp og godkjente trenere på trinn 1, 2 og 3 innenfor trenerstigen til NSF.  
 
 

Verdigrunnlaget 
 

• Stjørdal Pistolklubb har nulltoleranse for doping  

• Stjørdal Pistolklubb er åpen for alle  

• Stjørdal Pistolklubb skal fremme skytesporten på en positiv måte 

Virksomhetsideen 
 
Stjørdal Pistolklubb ble startet for å gi et tilbud til pistolskyttere i Stjørdal og omegn. I dagens samfunn 
skal klubben være en pådriver for å øke bevisstheten i lokalmiljøet om hvilke positive erfaringer og 
kunnskaper en kan tilegne seg gjennom skyting. Stjørdal Pistolklubb skal også være en ambassadør 
for skytesporten og fremme sportens interesser på en sunn og god måte overfor lokalmiljøet. Vi skal 
være en pådriver for utviklingen av skytesporten i vårt område og søke å løfte sporten frem i lyset på 
en positiv måte. 
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Handlingsplan 

Kortsiktig handlingsplan 
 

Hva Hvordan Hvem Tidsfrist Resultat 

Gjennomføre luft-
NM sammen med 
Selbu PK i mars 
2019. 

Dugnad Alle klubbens 
medlemmer 

  

Utbedre 
toalettforholdene 

Dugnad  Banekomite   

Anlegge 
parkeringsplass og 
en voll mellom 
bane og parkering 
for beskytte mot 
støy og rikosjetter 

Dugnad og 
nødvendig 
innleie 

Banekomite   

Bygge ny skivebu 
kombinert med 
redskapsbu 

Dugnad Banekomite   

3 stk kal .22 nye 
klubbvåpen 

Innkjøp Styret   

2 stk luftpistoler Innkjøp Styret   

1 stk bærbar PC Innkjøp Styret   

Ha trenere trinn 1 Delta på kurs Klubbens Medlemmer   

2 nye dommere Delta på kurs Klubbens Medlemmer   

Fortsette arbeidet 
med egen 
innendørs bane 

Kontakte 
kommune, 
idrettsråd, krets, 
osv…. 

Prosjektutvalg   

Langsiktig handlingsplan 
Stjørdal Pistolklubb er en klubb for og med ungdom og voksne, med en jevn fordeling av kjønn. Vi har 
utøvere innen bredde og topp. Vi godkjente trenere på trinn 1, 2 og 3 innenfor trenerstigen til NSF. I 
tillegg har vi innendørs baneanlegg med god lokasjon. 
 

Delmål 

• Stjørdal Pistolklubb skal hevde seg på lagskytingen i felt- og bane-NM  

• Stjørdal Pistolklubb skal ha egen ungdomsgruppe, som trener og konkurrerer aktivt  

• Stjørdal Pistolklubb skal ha aktive kvinner, menn og ungdom  

• Stjørdal Pistolklubb arrangerer trener- og dommerkurs.  

• Stjørdal Pistolklubb skal øke sin andel aktive medlemmer.  

Virkemiddel 

• Jobbe aktivt ut mot potensielle medlemmer.  

• Pusse opp klubblokalene til en mer moderne og trivelig standard.  

• Jobbe aktivt mot inaktive medlemmer.  

• Bedre egnede klubbvåpen, særlig mtp kvinner og juniorer.  

• Jobbe mot å få en bedre informasjonsflyt fra klubb til medlemmer  
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• Samarbeid med krets og nærliggende klubber angående arrangering av kurs  

Idrettslagets Organisasjon 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merknad: 
 Hovedstyret:  Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes av årsmøtet 
 

Kjønnsfordeling: ” Det skal være mins 2 representanter for hvert kjønn i styret , råd, utvalg mv. 
med mer enn 3 medlemmer. I styret, råd og utvalg som består av 2 eller 3 medlemmer, skal 
begge kjønn være representert” Jf. Idrettslagets lov § 7 

 
 
 
 

  

 
ÅRSMØTET 

Styret 
Leder 
Nestleder 
Sekretær 
Kasserer 
1. Styremedlem 
1. Varamedlem 
2. Varemedlem 

Valgkomité 
Leder 
Medlem 
Medlem 
 

Kioskansvarlig 

Feltkomite Banekomite 

Våpenansvarlig 

Revisor 
1. revisor 
2. revisor 
 

NM-komite Prosjektgruppe-      
«Innendørsbane» 
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Årsmøtet 
 

✓ Årsmøtet er lagets/klubbens høyeste myndighet. 
✓ Årsmøtet blir avholdt 1. gang i året i måneden som er fastsatt i loven. 
✓ Protokollen fra årsmøtet sendes til idrettrådet i kommune, og de særkretser idrettslaget er 

tilsluttet. Protokollen kan legges ut på idrettslagets internettsider. 
✓ Innkalling til årsmøtet skal skje 1. måned før årsmøtet avholdes.  
✓ Innkalling annonseres på nettet eller i avisen, eller sendes/legges ut til medlemmene. 
✓ Innkomne forslag skal være styret i hende 2 uker før årsmøtet og sakspapirene skal sendes ut 

1. uke før. 
✓ Årsmøtet er for medlemmer i klubben, det vil si de som har betalt medlemskontingenten. 

Foreldre/foresatte har ikke fullmakt til å stemme for medlemmer under 15 år. 
✓ Årsmøtet legger grunnlaget for styret sitt arbeid og alle som ønsker å bli med å bestemme 

hvordan klubben skal drives bør stille på årsmøtet.  
✓ Årsmøtet skal gjennomføres slik det er fastsatt i lovens årsmøteparagraf §12 

✓ Medlemskontingenten som fastsettes gjelder fra årmøtedato og faktureres umiddelbart etter 

årsmøte 

✓  Skal foreta følgende valg: 

o Leder og nestleder 

o Sekretær og kasserer 

o Ett styremedlem 

o To varamedlem 

o To revisorer 

o Valgkomite med leder og to medlemmer for neste årsmøte 

o Andre valg som trengs i henhold til organisasjonsplanen 

Styrets funksjon og sammensetning 

Her sier vi litt om hvordan et styre kan settes sammen. Minimums krav til styrets sammensetning er 
leder, nestleder, 1 styremedlem og 1 varamedlem.  

Dette er altså minimumskrav men det anbefales på det sterkeste at styret består av flere 
medlemmer og varamedlemmer enn dette. Det er ikke noe i veien for at styremedlemmene kan 
velges til spesifikke oppgaver.  
Styret skal  

• Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og 
regnskap samt oppgaver beskrevet i §1 NIFs lover, lovnorm for idrettslag. styret har ansvar 
for at det finnes retningslinjer for aktiviteten i klubben  

• Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte eller andre overordnede 
idrettsmyndigheter  

• Stå for lagets daglige ledelse, og representere laget utad  

• Disponere lagets inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordele disse etter plan og 
godkjent budsjett  

• Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks for disse. 

Det er viktig at alle tillitsvalgte har klart definerte oppgaver og ansvarsområder. Det anbefales at 
styret og eventuelle grupper/utvalg, diskuterer arbeidsfordeling, og at spesiell kompetanse og/eller 
interesse ivaretas.  
 
Under følger et eksempel på fordeling av arbeidsoppgaver: 
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Leder 

• er klubbens ansikt utad, og klubbens representant i møter og forhandlinger  

• står for klubbens daglige ledelse, koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet  

• innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene  

• anviser utbetalinger sammen med kasserer  

• skal påse at valg, adresseforandringer, oppgaver over medlemmer o.a. som har interesse 
for/skal sendes inn til krets- og forbund, meldes til overordnede instanser innen gitte frister.  

Nestleder 

• fungere som leder under dennes fravær, og bør derfor være valgt med henblikk på at 
han/hun kan rykke opp som leder på et senere tidspunkt.  

• bistår leder og danner et lederteam med denne.  

• har ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem  

Sekretær 

• føre referat over alle styremøter og medlemsmøter  

• tar seg av inngående og utgående post, og eventuell arkivering  

• lage møteplan i samsvar med hele styret, distribuere denne til alle styremedlemmer.  

• lage oversikt over styrets medlemmer, og sende det ut til alle medlemmene. 

Kasserer 

• Disponerer lagets midler og har fullmakt til klubbens bankkontoer  

• har kjennskap til kontoplan og fører regnskap i henhold til denne  

• anviser utbetalinger sammen med leder.  

• har til enhver tid oversikt over lagets økonomiske situasjon og følger opp denne  

• Sørger for at resultatregnskap blir satt opp ved sesongslutt og påser at dette blir revidert til 
årsmøtet. 

Styremedlemmer 

• møter på styrets møter  

• tildeles konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak  

• kan være valgt til spesielle oppgaver, som f.eks informasjon/web, sosialt-ansvarlig, 
materialforvalter o.l.  

Varamedlemmer 

• møter på styrets møter  

• tildeles konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak  

• kan være valgt til spesielle oppgaver, som f.eks informasjon/web, sosialt-ansvarlig, 
materialforvalter o.l.  

Generelt 

• Det er viktig med en riktig arbeidsfordeling som skal ivareta drift og utvikling. Tenk også 
hele tiden på om organisering av klubben er maksimal operativ. Spesielt er det viktig at 
styrets arbeid og prioriteringer ifm utvikling er forankret og at det er kontaktpunkt fra styret 
og ned til de operative trenere. Alt må baseres på at medlemmene blir ivaretatt.  



Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet 

 Organisasjonsplan for Stjørdal Pistolklubb vedtatt på årsmøtet 2019 10 

• Valgkomiteen har en viktig rolle for å sikre drift av klubben gjennom å finne personer med 
riktig kompetanse til styret. Ikke minst motivere til å ta ansvar. 

 

Revisorer 
 

• Revisor skal vurdere om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med idrettens 
regnskaps- og revisjonsbestemmelser, og om organisasjonsleddets styre har oppfylt sin plikt 
til å sørge for ordentlig og oversiktig registrering og dokumentasjon av 
regnskapsopplysninger i samsvar med idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser. 

• Hvordan revisjonen utføres finne si NIFs lov kapittel 4  
 
Valgkomité 
 
Valgkomiteen har en av klubbens viktigste oppgaver. Den har ansvaret for personalmessig og 
funksjonell utvikling av klubben ved å rekruttere nye styremedlemmer/-medarbeidere etter nøye 
vurderinger av medlemsmassen.  
 
Valgkomiteen plikter:  
 

• å utarbeide en arbeidsplan for inneværende valgperiode,  
• å vurdere styrets og komiteenes virksomhet,  
• se til at medlemmenes syn på styrets arbeid blir tatt opp til behandling,  
• å diskutere med styret om eventuelle endringer i styrets sammensetning,  
• å holde seg informert om, og diskutere med, medlemmene om ulike kandidater for styreoppdrag, 

og derigjennom få rede på om ønskede personer har kunnskap, tid og interesse for oppdraget,  
• å gjennomgå for styret og medlemmene hvilke forandringer / nomineringer som kommer til å bli 

foreslått,  
• ved behov å foreslå for styret at passende kandidater får relevant utdannelse for påtenkte 

oppdrag,  
• før årsmøtet, på det tidspunkt vedtektene bestemmer, avgi skriftlig forslag på nomineringen som 

skal forelegges medlemmene på årsmøtet,  
• under årsmøtet å presentere valgkomiteens forslag, samt  
• etter årsmøtet å analysere eget nominasjonsarbeide.  

Utvalg og komiteer  
 
Kioskansvarlig  
Ansvarlig for innkjøp av kioskvarer, tørkepapir, toalettpapir og søppelposer/sekker.  
 
Våpenansvarlig  
Ansvarlig for å utføre service på klubbens våpen, sørge for at nødvendige reparasjoner blir utført. 
Svare på henvendelser fra politiet angående medlemmers aktivitet i forbindelse med våpensøknader. 
Ansvarlig for å utstede utlånserklæring på klubbens våpen 
 

Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften) 
§ 11.Juridisk persons erverv av våpen 
Foreninger tilsluttet godkjent skytterorganisasjon og andre juridiske personer som har saklig behov for 
det, kan gis tillatelse til å erverve og inneha skytevåpen eller våpendeler. Herunder kan bedrifter gis 
tillatelse til å erverve og inneha skytevåpen eller våpendeler til bruk for ansatte som har et behov for 
dette i sitt arbeid. Det gis ikke tillatelse til å inneha våpen utover det behovet tilsier. 
 
Tillatelse gis bare hvor den som er ansvarlig for utlevering, bruk og oppbevaring av våpnene eller 
våpendelene (den våpenansvarlige), oppfyller de krav til edruelighet, pålitelighet, skikkethet og alder 
som er nevnt i § 10. Ved skifte av ansvarshavende skal dette meldes til politiet. 

 
Feltkomite 
Ansvarlig for å skaffe standplassmannskaper til feltstevner vi arrangerer, sørge for at nødvendig 
skivemateriell blir innkjøpt. Samt planlegge og lede dugnader i forbindelse med feltstevnene. 
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Banekomite 
Ansvar for lagets anlegg.(vedlikehold drift osv.) 
Består av fire medlemmer valgt av årsmøtet. 
Skal legge en plan for dugnadsarbeid og vedlikehold som må utføres i løpet av det kommende året. 
Innvesteringer over 5000kr skal behandles og godkjennes av styret. Leder for banekomiteen står for 
løpende kontakt mellom utvalget og styret. Planen skal være styret i hende innen utgangen av mars 
måned, slik at det kan innkalles til dugnader av sekretæren. 
 
NM-komite 
Ansvar for å planlegge NM sammen med Selbu Pistolklubb. Arrangementet er siste helg i Mars 2019. 
Komiteen avslutter sitt engasjement når arrangementet er avsluttet. 
 
Prosjektgruppe – «Innendørsbane» 
Prosjektet «Innendørsbane» er et samarbeidsprosjekt med flere skytterlag i Stjørdalsdalføret. Klubben 
stiller med nødvendig mannskap for å gjennomføre Prosjektet «Innendørsbane».  I 2019 vil 
Prosjektgruppa minimum bestå av Leder, Nestleder og Kasserer. Nødvendige ressurser blir trukket inn 
ved behov. Toralf Pedersen er valgt som Prosjektleder. Han er valgt av Stjørdal Pistolklubb og av de 
andre Skytterlagene i dalføret. 

 

Medlemmer 
Medlemskap i Stjørdal Pistolklubb er først gyldig og regnes fra den dag kontingent er betalt. 
For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha vært tilsluttet idrettslaget i minst 1 måned og 
ha betalt kontingent. 

Medlemskap i Stjørdal Pistolklubb kan opphøre ved utmelding, stryking eller eksklusjon.  

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.  
 

Strykning kan finne sted av medlem som skylder kontingent for mer enn ett år. Medlem som strykes 
kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Hvis medlemmet skylder kontingent etter forfalt 
to års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side 

Innmelding til klubben skjer via min idrett.  

Medlemskontingent blir sendt ut fra Klubbadmin og det er klubben’s kasserer som er ansvarlig. 
 

Æresmedlemmer: 

Nominasjoner blir vurdert av styret i hvert enkelt tilfelle, men det skal legges vekt på at den nominerte 
har lagt ned en stor innsats for klubben. 

Tre æresmedlemmer: Olaf Kolbjørnsen, Odd Røst og Magnar Kristiansen 

Aktivitet 

Stjørdal Pistolklubb skal ha en terminfestet trenings per uke. Disse dagene er alle velkomne inn for å 
skyte. Det skal bestrebes å skyte et program i starten av treningen. Styret har myndighet til å 
bestemme typer program som skal skytes og endre klokkeslettet for avvikling av programskytingen 
fortløpende gjennom året.  

Vi har feriestengt i juli, samt i julehøytiden og påskehøytiden.  

Stjørdal Pistolklubb skal jobbe for å øke antallet startende på banestevner til minimum 10, og 

feltstevner til minimum 20.  

Vi skal satse særlig på ungdom som vil utvikle seg som skyttere. 
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Anlegg 
Skatval: 25 meter bane med 25 standplasser. Godkjent for kal .22 opp til kal .45. IKKE 
magnumladninger eller tilsvarende. Grunneiere: Kvål og Arnstad. Forfall 1. juli 
 
Sætnan: Feltbanen. 10 hold med 5 standplasser. Grunneier: Jon Ola Sætnan. Forfall 1.mars 
 
Selbu: Har avtale med Selbu Pistolklubb om å skyte på deres innendørsbane i Selbuhallen. 10m luft 
og 25 m, kal .22 til kal .38/9mm blykuler. 
 

Arrangement 
Stjørdal Pistolklubb arrangerer feltstevner og banestevner. Terminlisten blir satt i samarbeid mellom 
stevnekomiteen og styret i løpet av sommeren. Vi arrangerer også dugnader, hvor minimum 2 er 
avsatt til forberedelse til og arrangering av vårfelten vi arrangerer hvert år, og minimum 2 dugnader til 
å sette i stand banen på Skatval for sesongen.  
 
Dugnader utover dette vil bli satt etter behov, men dreier seg i hovedsak om vedlikehold av 
klubbanlegg og arrangering av stevner.  

Rolf Beckmanns minnepokal 
Rolf Beckmanns minnepokal utdeles hvert år på årsmøtet til Stjørdal Pistolklubb. Pokalen går til et 
medlem som representerer Stjørdal Pistolklubb, som gjennom året har oppnådd høyeste poengsum 
på NAIS-Programmet, fin- eller grov. Stevnet skal være arrangert av klubben. Pokalen må vinnes tre- 
3 ganger for å få pokalen til odel og eie. 

1. Vinner 2017: Åge Lier, NAIS-fin 11.05.2017, 287p 

2. Vinner 2018: Åge Lier, NAIS-fin 28.08.2018, 286p 

Informasjon 
Idrettslaget informerer medlemmene via:  
 

• Nettsiden som har adresse: https://www.stjordalpk.no/  

• Facebooksiden som har adresse:  

Økonomi 
✓ Styret er juridisk ansvarlig for lagets økonomi 
✓ Styret er ansvarlig for å sette opp budsjett før årsmøtet. 
✓ Alle innkjøp skal godkjennes av styret. 
✓ Alle betalte faktura skal attesteres av 2 personer, den som har bestilt varen og styreleder. 
✓ Det skal tegnes underslagforsikring for de som disponerer kontoene. 
✓ Klubben disponerer 2 COOP-betalingskort og 1 Europris Bedriftskort 
✓ Klubben har Bedriftsavtale med Gmax Tiller med kredittgrense kr 30.000,- (Ammo-kjøp) 

Regnskap 
Alle inn og utbetalinger skal gå gjennom klubben sin konto, det er ikke lov å sette penger som tilhører 
klubben medlemmer inn på personlige kontoer. 
 

Medlemskontingent 
Medlemskontingenten fastsettes på årsmøtet som egen sak. jf. egenbestemmelse i idrettslagets lov.§4  
Medlemskontingent skal betales for hvert enkelt medlem, familiemedlemskap regnes som en 
rabattordning og en må fortsatt registrere hvert enkelt medlem med navn og betalt beløp da revisor 
skal kontrollere medlemslister mot regnskap. 
 

https://www.stjordalpk.no/
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 Klubb 
 

Krets Forbund Kontingent 

Barn og ungdom tom 20 år 100,- 0,- 0,- 100,- 

Hovedmedlem 540,- 60,- 300,- 900,- 

Pensjonist etter fylte 67år 265,- 60,- 300,- 625,- 

Familiemedlem 140,- 60,- 300,- 500,- 

Sidemedlem 500,- 0,- 0,- 500,- 

Aktivt æresmedlem -10,- 60,- 300,- 350,- 

 
Innkrevningsrutiner:  
Faktura sendes ut innen utgangen av mars måned. Faktura sendes ut fra "Klubbadmin" 
Første purring 10 dager etter forfall. 
Pr 31.12 kan medlemmer som ikke har betalt strykes. 
 

Treningsavgift 

Kr. 40 for medlemmer  
kr. 50 for ikke-medlemmmer 
Kr. 500,- for årskort 

Startkontingent 

Kr. 50,-for stevner uten premiering 
Kr 100,- for stevner med premiering 
 

Reklame/sponsoravtaler 
Alle sponsor avtaler skal godkjennes av styret, en gruppe/komite kan ikke inngå egne avtaler uten 
godkjennelse fra styret. 
 

Utleie 
Skriftlig kontrakt utarbeides ved utleie av bane. Ved utleie skal representanter fra Stjørdal Pistolklubb 
være tilstede.  

Kiosk 
Kiosken er åpen under stevner eller andre arrangementer.  
 

Dokumentasjon av kontantsalg sammenholdt med daglig opptelling av kassabeholdning skal dateres 
og det skal fremgå hvem som har foretatt opptelling av kassabeholdningen. Eventuelle differanser skal 
forklares.  

Dokumentasjonen av kontantsalget må vise ut- og innleverte kontanter. Oppgjørene skal telles 
og signeres av to personer.  

Økonomisk utroskap/varslingsplikt 
 
Stjørdal Pistolklubb har et stort ansvar i å forvalte klubbens penger på en forsvarlig måte. Ved 
mistanke om økonomisk utroskap plikter styret å foreta nødvendige grep i henhold til idrettens og 
samfunnets lover og retningslinjer. Hvis noen av klubbens medlemmer eller styrende organer har 
mistanke om økonomisk utroskap plikter de å varsle om dette til klubbens styre. 

Klubbdrakter/profilering 
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Logo 
Klubbens logo har fargene hvit, rød og gull. Se bildet for design 
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Regler for Stjørdal Pistolklubb 
 

Retningslinjer for foreldre/foresatt  
Her er et forslag til regler dere må lage reglene ut fra forholdene i deres klubb. 
 

•  Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Stjørdal Pistolklubb, men er du 
med følger du våre regler 

•  Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett – ikke du 
•  Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor barna dine 
•  Lær barna folkeskikk. Gå foran som et godt eksempel 
•  Lær barna å tåle både medgang og motgang 
•  Motiver barna til å være positive på trening 
•  Vis god sportsånd og respekt for andre. 
•  Ved uenighet snakker du med den det gjelder – ikke om 
•  Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy! 
 

Retningslinjer for utøvere  
Her kan dere legge inn regler for utøverne, hvordan de skal oppføre seg på trening og når de er ute og 
representere klubben.  
Forslag. 
 

• Gode holdninger 

• Respektere hverandre 

• Lojalitet mot klubb og trenere 

• Hjelpe hverandre 

• Følge klubbens regler 

• Stille opp for hverandre 

• Ærlig overfor trener og andre utøvere. 

• Godt samhold 

• Stå sammen 

• Stille på treninger og stevner en har forpliktet seg til. 

• Vise engasjement 

• Gode arbeidsholdninger. 

• Stolthet av sin egen innsats. 

• Objektivt ansvar for miljø og trivsel. 

• MOBBING ER IKKE AKSEPTERT 
 

Retningslinjer for trenere 
Det er viktig å ha regler på hvordan trenere skal oppføre seg overfor utøver, foreldre og omgivelsene. 
 
Her kommer noen forslag. 
 
SOM TRENER I SKAL DU BIDRA TIL: 

•  Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren 
• Positive erfaringer med trening og konkurranse 
• Å fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap 
•  At utøvere skal kunne drive idrett i andre avdelinger 
• Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere, ledere og foreldre 
• Vær et godt forbilde 
• Møt presis og godt forberedt til hver trening 
•  Som trener er du veileder, inspirator og motivator 
•  Bry deg litt ekstra og involver deg i utøverne dine 
•  Bli kjent med utøvernes individuelle mål og opplevelser av treningen 
•  Søk å utvikle selvstendig vurderingsevne hos utøveren 
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•  Vis god sportsånd og respekt for andre 
• Vær bevisst på at du gir alle utøverne oppmerksomhet 
•  Enhver utøver eller gruppe skal utfordres til å utvikle sine ferdigheter 
 
INNHOLDET I TRENINGEN SKAL VÆRE PREGET AV: 
• En målrettet plan 
• Progresjon i opplevelser og ferdigheter 
• Stadig nye utfordringer slik at utøveren flytter grenser 
• Effektiv organisering 
• Saklig og presis informasjon 
• Kreative løsninger 
• Fleksibilitet ved problemløsning 
Som trener er du ansvarlig for god kommunikasjon 
 

Mobbing 

Mobbing har blitt ett problem i det norske samfunn både gjennom SMS, e-post og andre nettsamfunn. 

Dette er noe idretten ikke aksepterer. 

Stjørdal Pistolklubb vil ikke under noen omstendigheter akseptere at det forkommer mobbing i 
forbindelse med aktiviteter i klubbens regi. Dette gjelder både mobbing blant voksne og barn.  

Ved mistanke, eller tilbakemeldinger om mobbing vil klubben innkalle berørte parter (inklusive foreldre 
hvis det gjelder barn) for samtale for om mulig løse saken der og da. Hvis saken ikke kan løses av 
klubbens egne organer vil ekstern bistand innhentes. 

I alvorlige tilfeller vil klubben kunne ekskludere fra deltakelse på klubbens aktiviteter for en kortere 
eller lengre periode.  

 

Seksuell trakassering 

Idretten tiltrekker seg dessverre personer som ikke kommer til oss pga idretten vi utfører, men for å 

finne lette offer for sine egne laster. En bør ha regler for dette i klubben på hvordan er skal håndtere 
dette. Siden under er retningslinjer som kan være til hjelp.  

 

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten 
(Vedtatt av Idrettsstyret i september 2010) 
Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenlig med idrettens verdier. 
 
Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell 
orientering og funksjonshemming i norsk idrett. Det er et viktig mål å utvikle toleranse og forståelse og 
å skape erkjennelse av menneskers likeverd for å unngå diskriminering, trakassering og hets. 
Alle i idretten bør jobbe for å etablere trygge miljøer og en trygg atmosfære for både barn, unge og 
voksne. Voksne må respektere utøvernes personlige rom og aldri overskride grensene for akseptabel 
oppførsel. 
 
Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den 
oppmerksomheten rammer. 

 

Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke 
ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til. 
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Følgende retningslinjer gjelder i hele norsk idrett: 

1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling 

som kan oppleves som krenkende. 

2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket. 

3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet. 

4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuelle orientering på en 
negativ måte. 

5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet. 

6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med 
foresatte eller idrettsledelsen. 

7. Vise respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv. 

8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og avklares 
åpent i miljøet. 

9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur. 

10. Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene. 

 

Støtteapparatet (trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre mfl.) har 

hovedansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes i organisasjonen/idrettsmiljøet. 

 

For mer informasjon om bakgrunn, fakta, forebygging og oppfølging vises det til informasjon 

om temaet seksuell trakassering og seksuelle overgrep i idretten på www.idrett.no 

Alkohol  
Her er idrettsforbundet sin holdning til alkohol denne kan dere benytte eller lage egen for idrettslaget 
 

IDRETTENS HOLDNING TIL ALKOHOL 
Vedtatt av Idrettstyret 16. mars 2004, sak 54 

1. Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité skal fremstå som en organisasjon som arbeider mot 
bruk av alkohol i idrettslig sammenheng. (NIFs lov §11-2 g) 

2. Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og alkoholfritt 
idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte 
alkohol i samvær med utøvere i denne alder.  

3. Medlemmene i organisasjonen skal informeres om de skadevirkninger alkohol har på 
prestasjonsevnen, sikkerheten og det sosiale miljø.  

4. Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På tribunene skal det derfor ikke nytes 
alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter. I lokaler tilknyttet idrettsanlegg gjelder de kommunale 
skjenkebestemmelser dersom lokalet leies ut til private. (NIFS lov §11-2 g)  
   
5. Idretten skal ha en restriktiv holdning til samarbeidsavtaler med bedrifter som har en vesentlig del 
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av sin virksomhet knyttet til salg av alkoholholdige drikke/ produkter. Alle organisasjonsledd pålegges 
å følge norsk alkohol-lov med forskrifter og retningslinjer. Arenareklame og utstyrsreklame utføres iht 
gjeldende lovverk. Særforbund og kretser informerer underliggende ledd, herunder klubber og lag. 
Norsk alkohollov gjelder for alle som deltar på idrettsarrangement i Norge. Det vil si at også 
internasjonale aktører må forholde seg til den norske lovgivningen når de deltar på idrettsarrangement 
i Norge. 

Forbudet mot reklame for alkoholholdig drikk finner vi i  alkohollovens § 9-2. All reklame for 
alkoholholdig drikk er forbudt. Alkoholholdig drikk er definert som drikk med alkoholinnhold over 2,50 
volumprosent alkohol. I utgangspunktet rammes ikke reklame for lettøl av forbudet. Det er imidlertid 
forbudt å reklamere for andre varer med samme varemerke eller kjennetegn som alkoholholdig drikk. 
Dette stiller særskilte krav til lettølreklame.  

Politiattest 

Politiattest skal avkreves av personer som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- 

eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige 
menes barn og unge under 18 år. 

Personer under 18 år skal også avkreves politiattest. Den nedre grense er 15 år. 

Hvem skal vi ha attest fra. Trenere, oppmenn, foreldre som er med på turneringer som ledere. De som 
ofte kjører andre sine barn. Det er bedre å ha for mange attester en for lite. 

 
 

Hva skal idrettslaget gjøre? 
• Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver 

for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige 
eller mennesker med utviklingshemming. 
 

• Styret skal oppnevne en person som er ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest 
i idrettslaget. Det skal også oppnevnes en vararepresentant. 
 

• Styret må informere om ordningen på idrettslagets hjemmeside. Der skal også navn 
og kontaktinfo på personene som skal håndtere ordningen i idrettslaget, fremgå. 
 

• Idrettslaget må fastsette hvilke oppgaver og hvilke personer som er omfattet av ordningen. 
 

• Den styreoppnevnte skal informere de(n) aktuell(e) personen(e) om at de(n) må ha 
politiattest.  
 

• Den styreoppnevnte skal sende inn søknad om politiattest til politiet. Søknaden må 
undertegnes av søkeren og av den styreoppnevnte. Attesten sendes fra politiet til 
den enkelte søker. 
 

• Alle som skal ha politiattest må fremvise attesten for den styreoppnevnte. 
 

• Den styreoppnevnte skal lagre opplysninger om hvilke personer som er avkrevd 
politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes 
av søkeren. 
 

• Idrettslaget skal ikke gi oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor 
mindreårige eller mennesker med utviklingshemming til personer som ikke fremviser 
politiattest eller som har anmerkninger på attesten. 
 

• Idrettslaget kan når som helst kontakte NIF for råd og veiledning i disse sakene på 
telefon 800 30 630 eller på e-post til politiattest@idrettsforbundet.no. 
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Årlige faste oppgaver 
 
Se årshjul neste side 
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A= ansvarlig     B= beslutter U= utfører    
I= informeres     Arbeidsområder 
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ÅRSMØTE:                                           

Fastsette dato for årsmøte.  B                 X                       

Valgkomiteen starter sitt arbeid B A         U                         X   

- Innkalle (12.feb) AB       U       I   X                    

- Skrive beretning   A     U           X                     

- Utarbeide budsjett AB     U             X                     

- Ferdigstille regnskap m/revisorberetning AB     U   U         X                     

- lage handlingsplan AB U                 X                     

- Offentliggjøre sakspapirer inkl. 
valgkomiteens innstilling (5.mars) A       U           X                     

Årsmøte (12.03.19 kl 19.00) A U  U A A A  I   X          

STYREMØTER:                                           

Møteplan (2. torsdag hver mnd) B A                X  X  X X  X X    X  X X  X X 

Innkalle til styremøter (man før møte)   A     U                                 

Ferdigstille protokoll  (under møtet) B A     U                                 

Fellesmøte gammelt og nytt styre - 
klubbens styrearbeid i praksis (kurs OIK) 
(8. mars) B A                    X                  

ARBEIDSOPPGAVER:                                           

Brønnøysundregisteret   AU                                       

Prokura banken B AU                                       

Underslagsforsikring   AU                                       

Søknad treningstid/arrangementer(15.okt)   A           U                     X     

Samordnet søknad og registrering(30.apr) A       U         X                       

Søknad lokale aktivitetsmidler (LAM) A   U                       X             

Søknadsfrist momskompensasjon(15.Aug) A     U                         X         

Spillemidler utstyr (15.nov) A     U                               X   

Sende ut medlemskontingent       AU         I     X                    

Sende ut treningsavgift       AU         I                         

Motta politiattest fra alle trenere før 
oppstart av trening A                                        

Rapportering av pengegaver til klubben    AU                  X 

STEVNER 2018:                       

8FG NAIS Fin, Grov (07.05.2019)         X     X         

5 Standard, (11.05.2019)         X     X         

4 Silhuett, DM4 (11.05.2019)         X     X         

Hurtig FG, 7FG (13.06.2019)         X      X        

1FGMR Felt. KM1MR (15.06.2019)         X      X        

6FG Fin/Grov. DM6FG (22.06.2019)         X      X        

8FG NAIS Fin/Grov (06.08.2019)         X         X     

AKTIVITETER:                       

Dugnader (Sætnan, Skatval)         X    X          

Sikkerhetskurs (5.-7.april og 27-29. sept)         X    X      X    

Åpen dag (21. september)         X          X    

Magnars Lørdagsspesial         X           X   

Grilling sommeravslutning (29.06.19)         X      X        
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Kalender for år 2019 
 

 
 
 


