
 

VEDTEKTER 
for Gjøvik Hockey 
Revidert på årsmøtet 19.05.2020 

 
§ 1 Navn 

Foreningens navn er Gjøvik Hockey og har sete i Gjøvik kommune. 

 

§ 2 Formål 

Gjøvik Hockey er en idrettsforening tilsluttet Norges Ishockeyforbund og skal arbeide med 
Rekrutering, aktivisering og utvikling av ishockeyspillere i trygge omgivelser. 

 

§ 3 Medlemmer 

Som medlemmer opptas alle som ønsker å spille hockey eller som vil bidra til at barn, unge 
og voksne kan utøve sin idrett.  

 

§ 4 Foreningens organer 

Foreningens organer består av årsmøtet og styre. I tillegg kan styret opprette arbeidsgrupper 
(prosjektgrupper) som rapporterer til styret. 

 

§ 5 Ordinært årsmøte 

Ordinært årsmøte holdes hvert år innen 31. mars og innkalles av styret med minst en 
måneds varsel. Innkallingen skal inneholde dato, tidspunkt, informasjon om hvor forslag til 
saker skal sendes, frist for å sende inn forslag og informasjon om når og hvor saksliste og 
dokumenter publiseres.    
Hvert medlem har en stemme. 

Det ordinære årsmøtet skal behandle følgende saker: 
 

1. Velge møteleder og to personer til å underskrive protokollen 
2. Behandle klubbens årsmelding 
3. Behandle regnskap 
4. Behandle budsjett og kontingent 
5. Valg av 

- Styreleder 



 

- Medlemmer til styret 
- Kontrollutvalg  
- Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett  
- Revisor 

 
6. Behandle skriftlige forslag fra medlemmer eller andre saker det er naturlig at 

årsmøtet behandler. 

Saker som medlemmene ønsker behandlet på ordinært årsmøte må meldes skriftlig til styret 
innen 14 dager før dato for årsmøtet. 

Saksliste og årsmøtedokumenter skal være tilgjengelig for medlemmene minst en uke før 
årsmøtet.  

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av stemmene på årsmøtet. Andre saker avgjøres ved 
simpelt flertall. 

Avstemminger foretas skriftlig hvis det fremsettes krav om det. 

 

§ 6 Ekstraordinært årsmøte 

Ekstraordinært årsmøte holdes etter styrets beslutning eller når minst 10% av det totale 
stemmetall i medlemsmassen skriftlig krever det. 

Møteinnkallelse og vedtak skjer etter de samme regler som for ordinært årsmøte. 

 

§ 7 Styret 

Styret består av minst 5 medlemmer, hvorav et flertall må komme fra medlemsmassen. 

Styrets leder velges for 1 år av gangen. 
Styremedlemmene velges for 2 år av gangen. Styremedlemmer kan gjenvelges for 1 eller 2 
år. 

Dersom leder tre ut av styret i løpet av sin periode, konstituerer styret seg med ny leder for 
resten av perioden. 

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Styrevedtak 
fattes ved flertallsbeslutning. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. 

 

§ 8 Valgkomité 

Valgkomitéen skal overfor årsmøtet foreslå kandidater til alle valg. Valgkomitéen består av 3 
medlemmer.  



 

Valgkomité utnevnes av det sittende styret.  

 

§ 9 Opphør av medlemskap 

Styret kan ekskludere et medlem som motarbeider formålet eller skader foreningens 
omdømme. 

 

§ 10 Oppløsning 

Vedtak om oppløsning fattes i to påfølgende årsmøter med kvalifisert flertall som ved 
vedtektsendringer. Lovlig vedtak om oppløsning er betinget av at styret innstiller på 
oppløsning og at saken er uttrykkelig nevnt i innkallingen til årsmøtet. 

Siste årsmøte velger avviklingsstyre og fastsetter hvordan eventuelle midler skal avvendes. 
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