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FORENINGENS LOVER
Vedtatt 28.oktober 1935, med senere endringer av 10. nov. 1950, 8. jan. 1957,
26. mars 1965, 29. nov. 1968, 20. febr. 1976, 18. febr. 1977, 19. febr. 1982,
13. febr. 1984, 14. febr. 1986, 17. febr. 1990, 23. febr. 1991, 9. mars 1996,
9. mars 2002, 8. mars 2003, 12. mars 2009, 7. mars 2013 og 6. mars 2014.

Foreningens navn er

§1
Navn
DRAMMENS SPORTSFISKERE

§2
Formål
Foreningens formål er å samle Drammen og omegns sportsfiskere til arbeid for øking av fiskebestanden og for å muliggjøre og lette adgangen til sportsfiske for foreningens medlemmer og almenheten for øvrig.
Dette formål søkes nådd ved:
1. Hensiktsmessig propaganda for et rasjonelt stell av fiskebestanden, og for utbredelse av fiskekultur blant såvel sportsfiskere som yrkesfiskere.
2. Arbeide for en sunn og fornuftig utvikling av fiskelovgivningen, vern av naturen, samt overvåke sjø og vassdrag mot forurensning.
3. Fiskestellarbeide.
4. Samarbeide med foreninger med samme formål.
§3
Medlemskap
Enhver som er interessert kan bli medlem i foreningen. Søknad sendes styret som har rett til
å nekte opptakelse av, eller ekskludere medlem som antas å kunne skade foreningens anseelse eller virke. I begge tilfeller er det anledning til å forelegge saken for årsmøtet som med endelig
virkning avgjør denne ved simpelt flertall. Foreningens merke må ikke misbrukes.

1.
2.
3.
4.

§4
Kontingenten
Kontingenten indeksreguleres pr. 15. november hvert år av styret og betales forskuddsvis for
kalenderåret.
Den som ikke har betalt sin kontingent eller sendt utmeldelse innen 31. mars kan av styret
strykes som medlem.
Foreningen følger forbundets til enhver tid fastsatte medlemskategorier.
Æresmedlemmer har alle rettigheter samt forbundets tidsskrift. Videre er disse fritatt for all
medlemskontingent.

§5
Styret
Foreningens styre består av syv medlemmer. (Formann, nestformann, sekretær, kasserer og tre styremedlemmer) som alle velges på årsmøtet for to år av gangen. Likeledes velges to suppleanter.
Styret er beslutningsdyktig når minst fem er tilstede. Alle saker avgjøres med simpelt flertall. Styremøter avholdes når formannen bestemmer det, eller når det forlanges av minst to styremedlemmer.
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§6
Styrets plikter
Styret skal ivareta foreningens interesser i enhver henseende overensstemmende med de fattede lover og den til enhver tid gjeldende instruks, og lede arbeidet etter de i § 2 anførte retningslinjer. Styret kan til hjelp i arbeidet knytte til seg komiteer eller enkeltpersoner med bestemte oppdrag. Saker av stor betydning for foreningen, samt økonomiske disposisjoner utover den daglige
drift forelegges representantskapet til uttalelse. Styret sammenkaller til medlemsmøter med foredrag, diskusjoner og sosialt samvær.
§7
Regnskap og beretninger
Foreningens regnskapsår er fra 1. januar til 31. desember. Regnskapet skal revideres av to av
årsmøtets valgte revisorer som avgir innstilling til årsmøtet. Årsmøtet avgjør om regnskapet skal
godkjennes. Beretningen følger regnskapsåret.
Underregnskap.
Reviderte regnskap skal være styret i hende innen 15. januar sammen med beretning for året. Samtidig skal budsjettforslag og arbeidsprogram for kommende år vedlegges.

1.
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§8
Ordinært årsmøte
Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av februar eller første del av mars måned,
og innkalles med minst 14 dagers varsel med angivelse av de saker som skal behandles. Saker
som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 31. desember.
Årsmøtets dagsorden.
1) Åpning av årsmøtet.
2) Valg av dirigent.
3) Valg av referent.
4) Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen.
5) Valg av tellekorps på tre medlemmer.
6) Årsberetninger.
7) Regnskaper og budsjett.
8) Forslag anført i innkallelsen.
9) Valg iflg. lovene, samt valg av komitèmedlemmer, utvalgsmedlemmer m.fl.
10) Valg av revisor / varamedlem.
11) Valg av valgkomitè på tre medlemmer.
12) Utdeling av hedersbevisninger og premier.
Årsmøtet kan diskutere, men ikke fatte beslutning om saker som ikke er bekjentgjort i innkallelsen.
Valg skal skje skriftlig om ikke forsamlingen enstemmig beslutter noe annet. Hvert medlem
har en stemme som bare kan avgis ved personlig fremmøte, og alle forpliktelser ovenfor foreningen må være innfridd. Stemmelikhet ved valg avgjøres ved loddtrekning om ikke forsamlingen beslutter noe annet.
Alle saker på årsmøtet avgjøres ved simpelt flertall, dog må forandring av foreningens lover ha
minst 2/3 flertall, og kan bare foretas på ordinært årsmøte.
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§9
Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret når det finner det påkrevet, eller når minst 20 medlemmer innsender skriftlig forlangende om dette. Innkallelsen må skje med minst 14 dagers varsel,
og med angivelse av hvilke saker som skal behandles. Forsamlingen kan ikke fatte vedtak om andre saker enn de som er angitt i innkallelsen.
§ 10
Representantskapet
1. Representantskapet består av 10 medlemmer foruten foreningens æresmedlemmer, som er
selvskrevne medlemmer. Det velges to representantskapsmedlemmer hvert år med fem års
funksjonstid. Representantskapet velger hvert år innen sin midte ordfører, viseordfører og s e k
retær. Representantskapet innkalles av ordføreren når han eller minst tre av representant
kapsmedlemmene finner det nødvendig.
2. Foruten de saker som fremgår av lovene avgir representantskapet veiledene uttalelser i de
saker som styret forelegger for det. I tillegg skal representantskapet påse at foreningen drives
etter de til enhver tid vedtatte lover.
3. Representantskapets beslutninger avgjøres ved simpelt flertall når unntas spørsmål om
æresmedlemmer og hederstegn som begge må ha minst ¾ flertall. Videre må minst 2/3 av
av representantskapet være tilstede.
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§ 11
Æresmedlemmer, hederstegn
Som æresmedlem kan opptas den som har gjort sportsfiskersaken særlige tjenester.
Foreningens hederstegn deles ut til medlemmer som har gjort seg fortjent til dette innen foreningen eller sportsfiskersaken.
Med æresmedlemskap og hederstegn følger diplom.
Innstilling om utnevnelse av æresmedlemmer og om utdeling av hederstegn forelegges av styret for representantskapet for avgjørelse. Ethvert medlem kan fremme forslag på slike kandidater til foreningens styre. Forslagene må være skriftlig begrunnet.
Foreningens hederstegn må ikke bæres av andre enn de som er blitt tildelt dette. Etter innstilling fra styret skal innehaver av foreningens hederstegn, som følge av grov forseelse, misbruk
eller eksklusjon, fratas dette hvis representantskapet beslutter det med minst 2/3 flertall.

§ 12
Sølvflua
1. Sølvflua tildeles medlemmer eller andre som ved sitt arbeide eller virke for foreningen, sportsfiskersaken eller på annen måte har gjort seg fortjent til foreningens oppmuntring og spesielle
takk. Sølvflua kan utdeles såvel for manuell som administrative eller for spesielle sportslige
prestasjoner.
2. Ethvert medlem kan fremme forslag på sølvfluekandidater til foreningens styre. Forslaget må
være skriftlig begrunnet. Tildeling avgjøres med minst ¾ flertall av et beslutningsdyktig styre. Utdelingen finner sted på foreningens årsmøte eller ved spesielle anledninger.
3. Sølvflua kan ikke bæres av andre enn de som er blitt tildelt denne.
§ 13
Oppløsning
Forslag om oppløsning av foreningen må, for å bli vedtatt, ha minst ¾ flertall i to på hverandre
følgende ordinære årsmøter. Blir beslutningen fastholdt, bestemmer årsmøtet over foreningens formue - som tilfaller foreninger eller institusjoner med lignende formål.

4

