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      § 1. 

                   Stavanger og Jæren Rasedueforenings oppgaver er å arbeide for å fremme 

raseduesporten i distriktet. Dette søker en ved å holde møter med 

demonstrasjoner og foredrag, utstillinger og gjennom sosiale medier. Styret 

skal stimulere medlemmene til best mulig kunnskap om duer, slik at 

medlemmene som ønsker, kan ta dommerprøver. 

 

  § 2. 

Foreningen står tilsluttet Norsk Rasedueforbund og er således lojal og 

forpliktet ovenfor forbundets lover, utstillingsreglement, og andre 

bestemmelser. 

 

  § 3. 

Kontigenten og ringpriser fastsettes årlig av foreningens årsmøte. Den 

inkluderer også medlemskap i Norges Rasedueforbund med derunder 

tilhørende rettigheter. Ungdom betaler juniorkontigent frem til og med det 

året de fyller 18 år. Ingen har rett til å delta i utstillinger, avstemninger eller 

kjøpe ringer o.l. før kontigenten for det nye året er betalt. 

 

  § 4. 

Til å ivareta foreningens arbeid velges et ansvarlig styre bestående av 4 

medlemmer, formann, sekretær, kasserer og styremedlem. Dette 

styremedlemmet fungerer også som vara for de øvrige i styret. Envidere 

velges 1 revisor, samt valgkomite med 3 medlemmer. Valgene er gjeldende 

for 2 år om gangen. Første år utgår formann og kasserer. Skriftlig valg brukes 

ved alle personvalg når det foreligger mer enn ett forslag og dersom minst ett 

medlem forlanger det ved andre avstemninger. Styret velger person som skal 

være administrator for foreningens face book side. 

 

  § 5. 

Ordinert årsmøte skal avholdes første møtedag etter landsmøte hvor 

årsberetning og regnskap fremlegges. Innkallelse til årsmøte med saksliste 

skal skje senest 2 uker før møtet. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet 

må innsendes til styret senest 4 uke før møtet avholdes. Alle saker avgjøres 

ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet er formannens stemme avgjørene. 

Forslag til lovforandring behandles på ordinært årsmøte og krever 2/3 flertal. 

 

  § 6. 

Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles hvis styret finner det nødvendig 

eller 1/3 av medlemmene har innsendt ønske herom. Innkallelse etc. forøvrig 

som for det ordinære årsmøte. Kun de saker som er oppført på sakslisten kan 

behandles.                                    

 

  § 7. 

Har et medlem forbrutt seg mot foreningens eller forbundets lover eller 

bestemmelser, eller på annen måte opptrådt illojalt eller på annen måte i 



utenforstående kretser krenket sportens anseelse, kan vedkommende 

ekskluderes og styret tar standpunkt til saken før den kommer frem i 

foreningen. Saken skal da endelig behandles og avgjøres på et ekstraordinært 

årsmøte, med minimum 4 ukers varsel. Saken avgjøres med 2/3 flertall.  Hvis 

saken tangerer forbundets interesser kan den innankes for forbundets styre. 

 

  § 8. 

I tilfelle foreningen oppløses, skal midler og arkiv tilfalle forbundet. 

Stavanger og Jæren Rasedueforening kan ikke oppløses så lenge 3 

medlemmer som er godkjent av forbundets styre, er villig til å fortsette. 

 

  § 9A. 

Om foreningen ønsker å leie ut utstyr/rekvisita eller lignende, må det 

foreligge søknad til styret v/formann minst 4 uker på forhånd. 

Avgjørelse/godkjenning skal finne sted på medlemsmøte med 2/3 flertall. 

Alle medlemmer skal varsles om saken minst 2 uker før møtet. 

 

  §9B. 

Om det skal brukes midler/penger/utstyr etc, til en verdi over kr 5000,- , som 

foreningen besitter, skal samme prosedyre for avgjørelse/godkjenning følges 

som under §9A . 

For verdier inntil kr 5000,- har et enstemmig styre myndighet til å ta 

beslutning uten avgjørelse/godkjenning som beskrevet under §9A. 

 

  §10. 

Foreningens formann skal sende ut eller levere lover og gjeldende 

retningslinjer til nye medlemmer. 
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Lars Erik Bentzen                       Sturle Assersen                          Terje Ree 
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                                             side 2 av 2 


