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SKIFORENINGENS
LOV s

SKIFORENINGEN
LOV FOR SKIFORENINGEN - FORENINGEN TIL SKI-IDRETTENS FREMME
vedtatt 4. januar 1883 med endringer 9. mars 1887, 2. mars 1891,
20. november 1894, 11. mai 1896, 30. oktober 1901, 13. november 1917,
3. november 1919, 31. oktober 1927, 27. oktober 1930, 31. oktober 1938,
24. oktober 1946, 16. oktober 1947, 14. november 1949, 24. november 1955,
24. november 1960, 22. november 1976, 24. november 1980,
28. november 1983, 13. desember 1990, 12. desember 1996,
9. desember 1999, 6. desember 2001, 19. juni 2002, 28. mai 2009, 7. juni
2012, 29. mai 2018 og senest 5. juni 2019.
NAVN
§1
Foreningens navn er «Skiforeningen - Foreningen til Ski-Idrettens
Fremme», stiftet den 4. januar 1883. Den har sitt kontor i Oslo.
FORMÅL
§2
Foreningen har til formål å virke for utbredelse av ski-idrett og annet
friluftsliv. Foreningen formidler skihistorie og arrangerer skirenn i Holmenkollen.
Foreningen er åpen for alle.
MEDLEMMER
§3
Medlemmer av foreningen er:
a. Æresmedlemmer, valgt av generalforsamlingen etter innstilling av
		 Styre og Råd.
b. Av Styret innbudte medlemmer.
c. Livsvarige medlemmer.
d. Årsbetalende medlemmer.
De livsvarige medlemmers kontingent er 20 ganger årskontingenten for hovedmedlemmer. Kontingenten avsettes til et fond (Finn Quales fond). Styret vedtar
retningslinjer for forvaltning av fondet. Saken skal i forkant forelegges Rådet
til uttalelse.
Kontingenten for årsbetalende og livsvarige medlemmer fastsettes av generalforsamlingen. Dog kan Styret for det enkelte år foreta regulering av kontingenten
i takt med konsumprisindeks uten å forelegge saken for generalforsamlingen.
Slik regulering foretas i tilfelle for årsbetalende medlemmer på grunnlag av
endring i konsumprisindeksen, og kan avrundes opp til nærmeste 10-krone.
Skiforeningens medlemsår løper fra 1. september til 31. august.
§4
Handler et medlem mot foreningens lov og/eller andre bestemmelser,
skader foreningen eller viser uverdig oppførsel, kan det av Styret strykes som
medlem. Vedkommende kan bringe saken inn for Rådet til endelig avgjørelse.

2

SKIFORENINGENS LOV

SKIFORENINGEN
STYRET
§ 5-1 Foreningens Styre består av leder og 8 styremedlemmer, samt en representant valgt av og blant de fast ansatte, med ett personlig varamedlem.
Styret kan oppnevne et arbeidsutvalg. Generalsekretæren tiltrer Styret/arbeids-
utvalget med tale- og forslagsrett.
§ 5-2 Leder velges for 1 år av gangen, og kan normalt gjenvelges inntil tre
ganger. 8 styremedlemmer velges for 2 år av gangen, og kan normalt gjenvelges
to ganger. Ansattes representant velges for 2 år av gangen, og kan gjenvelges
én gang. Styret velger hvert år sin nestleder.
§ 5-3 4 styremedlemmer velges hvert år. På valg er de 4 styremedlemmer
som har fungert lengst. Dersom et styremedlem fratrer i løpet av sin funksjonstid,
velges et nytt medlem på første ordinære generalforsamling for uttredende
medlems gjenværende funksjonstid, og kan derettes gjenvelges tre ganger.
Leder og styremedlemmer velges blant kandidater som er foreslått for Valgkomiteen innen 1. april. Forslagsrett har alle stemmeberettigede medlemmer
av foreningen. Alle kandidater må være medlemmer av foreningen. Ansattes
representant velges blant de ansatte innen 1. april.
§6
Lederen innkaller til styremøter. For at gyldige beslutninger kan fattes,
må minst 4 av Styrets 8 medlemmer være tilstede, og av disse må minst tre
være enige. Ved stemmelikhet har fungerende styreleder dobbeltstemme.
Foreningen forpliktes enten av leder og et styremedlem, eller av leder, evt. et
styremedlem, og generalsekretæren.
§7
Styret leder foreningens drift og iverksetter generalforsamlingens vedtak.
Styret disponerer over foreningens midler i overensstemmelse med dens formål. Ved beslutninger som kan medføre vesentlige økonomiske konsekvenser
for foreningen, skal Styret, før det treffer sin avgjørelse, innhente Rådets uttalelse. Hvis Rådet motsetter seg Styrets forslag, må spørsmålet forelegges i
generalforsamlingen til avgjørelse. Styret skal i fellesmøte med Rådet, før den
ordinære generalforsamlingen, forelegge regnskapet og forslag til anvendelse av årsoverskuddet, eventuelt dekning av underskudd. Styret kan videre
forelegge enhver sak for Rådet og be om dets uttalelse.
Styret legger frem på kontoret hvert år minst 14 dager før den ordinære generalforsamlingen, trykket beretning og revidert regnskap for det forløpne år,
1. januar - 31. desember, samt innkomne forslag med dokumenter.
Styret utdeler foreningens æresbevisninger. Holmenkollmedaljen deles ut av
Styret etter innstilling av en komité oppnevnt av Skiforeningen – Foreningen til
Ski-Idrettens Fremme, Norges Skiforbund og Norges Skiskytterforbund.
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Birkebeinerplaketten (m/gullnål til enkeltpersoner) samt Sølvnålen deles ut
av Styret.
GENERALSEKRETÆR:
§8
Foreningen skal ha en generalsekretær som ansettes av Styret. Generalsekretæren er daglig leder av foreningen. Generalsekretær er ansvarlig for
alle administrative funksjoner og utfører de pålegg og setter i verk de vedtak
som er truffet av Styret. Forøvrig arbeider generalsekretær etter instruks utarbeidet av Styret.
RÅDET
§ 9-1 Foreningens Råd består av 9-12 medlemmer etter generalforsamlingens
valg. Rådet nedsetter et arbeidsutvalg, som arbeider etter instruks fastsatt av
Rådet.
§ 9-2 3-4 rådsmedlemmer velges hvert år. Rådsmedlemmene velges for 3 år
av gangen, og kan normalt gjenvelges inntil to ganger.
Dersom et rådsmedlem fratrer i løpet av sin funksjonstid, velges et nytt medlem
på første ordinære generalforsamling for uttredende medlems gjenværende
funksjonstid, og kan deretter normalt gjenvelges inntil tre ganger.
Rådets ordfører velges av generalforsamlingen blant rådsmedlemmene for
1 år av gangen. Rådet velger selv hvert år sin varaordfører.
Rådsmedlemmer velges blant kandidater som er foreslått for Valgkomiteen innen
1. april. Forslagsrett har alle stemmeberettigede medlemmer av foreningen.
Alle kandidater må være medlemmer av foreningen.
Skiforeningens æresmedlemmer har møte- og talerett i Rådet.
§ 9-3 Fungerende ordfører innkaller Rådet til møte når ordføreren finner det
nødvendig, når 4 rådsmedlemmer forlanger det, eller når Styret ber om det.
Rådet er beslutningsdyktig når minst 6 av 9, eventuelt 8 av 12 medlemmer
er tilstede. Ved stemmelikhet gjør fungerende ordførers stemme utslaget.
§ 10

Rådets oppgaver er:
a. Å føre tilsyn med at foreningens formål fremmes i samsvar med
		 loven og generalforsamlingens vedtak.
b. Å søke å hindre at foreningens organer treffer beslutninger som i
		 vesentlig grad har uheldige konsekvenser av økonomisk eller annen
		 art for foreningen.
c. Å velge revisor.
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d. Å gjennomgå årsregnskapet med Styret og avgi innstilling til
		generalforsamlingen.
e. Sammen med Styret å avgi innstilling ved valg av æresmedlemmer.
f. Å avgi uttalelser i saker hvor Styret ber om det.
GENERALFORSAMLINGEN
§ 11
Den ordinære generalforsamlingen har den øverste myndighet i
foreningens anliggende.
Generalforsamlingen holdes hvert år innen utgangen av juni måned og innkalles
av Styret med minst 14 dagers varsel gjennom minst 1 dagsavis i Oslo-området
og gjennom Skiforeningens allment tilgjengelige informasjonskanaler.
DAGSORDEN PÅ DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLINGEN ER
a. Årsberetning
b. Årsregnskap
c. Innsendte forslag
d. Fastsettelse av kontingenten (jfr. § 3, 3. ledd)
e. Valg
1.
2.
3.
4.
5.
		

Leder
4 medlemmer til Styret
3-4 medlemmer av Rådet
Rådets ordfører
Valgkomité på 3 medlemmer hvorav 1 trer ut hvert år.
Valgkomiteen suppleres av 1 Styrevalgt og 1 rådsvalgt medlem.

Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Blanke stemmesedler teller ikke og regnes som ikke avgitt. Når valg foregår enkeltvis og en
kandidat ikke oppnår flertall (d.v.s. minst 1 stemme mer enn halvparten av de
avgitte stemmer), foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har
oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalget stemmelikhet, avgjøres valget
ved loddtrekning. Når flere velges ved en avstemning, må alle for å ansees
valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ikke tilstrekkelig antall
kandidater oppnår dette i første omgang, ansees de valgt som har fått mer
enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige
kandidater og etter denne avstemningen ansees de valgt som har fått flest
stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
Beslutninger fattes med alminnelig stemmeflertall med de unntakelser som er
nevnt i §§ 13 og 14. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.
Stemmerett på generalforsamlingen har bare medlemmer over 18 år som er
innmeldt før 1. september og som har betalt kontingenten for inneværende
medlemsår. Det er ikke adgang til å stemme ved fullmakt.
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Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være innsendt til
Styret før 1. mars og må nevnes i innkallelsen med opplysning om at dokumentene ligger til ettersyn på foreningens kontor. Saker som ikke er satt på
dagsorden kan ikke tas opp til behandling på generalforsamlingen.
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
§ 12 Ekstraordinær generalforsamling holdes etter beslutning av Styret, Rådet
eller når minst 100 medlemmer skriftlig forlanger det. For innkallelse til, samt
for avstemming og stemmerett på den ekstraordinære generalforsamlingen, gjelder
de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamlingen. Bare
saker som er oppført på dagsorden kan behandles.
FORANDRING AV LOVEN
§ 13 Forslag til forandring av denne lov må innsendes til Styret innen 1. mars
og behandles på den ordinære generalforsamlingen. Blir de på denne vedtatt
med 2/3 flertall av de fremmøtte, innkalles til ekstraordinær generalforsamling
senest 1 måned deretter, hvor det også kreves 2/3 flertall av de fremmøtte for
vedtakelse.
OPPLØSNING
§ 14 Forslag til oppløsning av foreningen må innsendes til Styret innen 1. mars
og behandles på den ordinære generalforsamlingen. Beslutter denne oppløsning med3/4 flertall, innkalles til ekstraordinær generalforsamling 3 måneder
deretter på hvilken det også kreves 3/4 flertall for vedtakelse.

FORENINGEN TIL SKI-IDRETTENS FREMME

SKIFORENINGENS FORMÅLSPARAGRAF
FORENINGEN HAR TIL FORMÅL Å VIRKE FOR UTBREDELSE AV
SKI-IDRETT OG ANNET FRILUFTSLIV.
FORENINGEN FORMIDLER SKIHISTORIE
OG ARRANGERER SKIRENN I HOLMENKOLLEN.
FORENINGEN ER ÅPEN FOR ALLE.
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Blir oppløsning besluttet, skal det av foreningens midler dannes et fond, hvis
renter skal benyttes til ski-idrettens fremme i overensstemmelse med foreningens
formål etter Norges Skiforbunds nærmere bestemmelse.
Oslo, 5. juni 2019

Kongeveien 5, N-0787 Oslo
Telefon: (+47) 22 92 32 00
E-post: post@skiforeningen.no
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