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Org. nr: 983587933  

Vedtatt i generalforsamling 17. januar 1926 med forandringer vedtatt i generalforsamling  
18. mars 1930, 17. mars 1931, 29. januar 1935, 26. januar 1937, 30. januar 1947, 20. 

november 1962, 13. juni 1973, 22. januar 1994, 24. januar 1997, 14. november 1997, 24. 
november 2000, 23. november 2001 og 30. oktober 2021.  

  
  

Loven er gitt i medhold av Det Frivillige Skyttervesens (DFS) grunnregler samt standardlov 
for skytterlag. 

 
§1. Formål  

 
Lagets navn er Skydeselskapet Skarpskytten – til daglig kun Skarpskytten. 
 
Lagets formål er som fastlagt i grunnregler for Det Frivillige Skyttervesen:  
 
«Det Frivillige Skyttervesens formål er å fremme god våpenkultur og praktiske 
skyteferdigheter, samt sikre tilgang til en desentralisert skytebanestruktur til nytte for 
Forsvaret og samfunnet for øvrig.» 
 

  

  

  

  

  



Innenfor denne ramme skal skytterlaget utvikle et positivt og aktivt miljø der unge og eldre 
opplever et meningsfylt medlemskap.  
Selskapelige sammenkomster til fremme av kameratslig ånd blant medlemmene bør også 
finne sted.  
 
Som skytterlagets lov gjelder disse vedtektene med tillegg av DFS’ grunnregler samt øvrige 
bestemmelser vedtatt av Skyttertinget eller Norges Skytterstyre, med de endringer som til 
enhver tid er vedtatt av Skyttertinget. Ved motstrid mellom disse vedtektene og DFS’ 
grunnregler, går DFS’ grunnregler foran.  
 

§2. Emblem/Medlemsmerke  
 

Skarpskyttens medlemsmerke er en forgylt, oppringet skive av hvit emalje, med sort blink og 
med inskripsjonen "SKARPSKYTTEN 1849" hvilende på to korslagte, forgylte rifler, 
omkranset av laurbærgrener i grønn emalje. Diameteren på skiven er 20 mm.  
Eller av samme form, men med en skivediameter på 12 mm og med blinken og 
laurbærkransen forgylt. Medlemsmerket gis til alle nye medlemmer på forespørsel. 
 

§3. Medlemskap  
 
Som medlemmer kan tas opp alle som gir sin tilslutning til DFS' grunnregler og 
Skarpskyttens lover. Skarpskyttens direksjon avgjør søknaden. 
 
For å oppnå forslags- og stemmerett på lagets generalforsamling må et medlem ha fylt 15 
år, ha vært medlem i minst to måneder og ha betalt medlemskontingent. 
  
Søkere hjemmehørende i andre skytterlag, men som midlertidig er borte fra det laget de 
hører hjemme i, kan gis treningsmedlemskap i Skarpskytten. Slikt medlemskap gir rett til å 
delta på lagets treninger, men ikke rett til å konkurrere i lagets mesterskap eller om faste 
vandretrofeer. Treningsmedlemmer har ikke stemmerett på generalforsamlingen.  
 

§4. Kontingent  
 
Generalforsamlingen fastsetter kontingenten etter forslag fra direksjonen. Kontingenten 
forfaller i sin helhet til betaling innenfor den frist som direksjonen bestemmer. Medlemmer 
som skylder kontingent for mer enn to år, strykes som medlem etter beslutning av 
direksjonen med mindre det kan godtgjøres gyldige grunner for unnlatelsen.  
 

§5. Ledelse og utvalg  
 

Skarpskytten ledes av en direksjon på syv medlemmer og har følgende tillitsvalgte og utvalg:  
  
 Verv:               Periode     Verv:  Periode 

1) Direksjonsleder   1 år  8) 1. vararepresentant   2 år  
2) Nestleder    2 år  9) 2. vararepresentant   2 år  
3) Sekretær    2 år  10) 2 medlemmer i ungdomsutvalget  2 år  
4) Kasserer                         1 år  11) 2 medlemmer i jegerutvalget   2 år  
5) Våpenmester    2 år  12) 2 revisorer     1 år  
6) Leder ungdomsutvalg   2 år  13) 2 medlemmer i festkomiteen   2 år  
7) Leder jegergruppen   2 år 14) 2 medlemmer i valgkomiteen   2 år 

  



De 7 første utgjør Skarpskyttens direksjon, maksimum to av disse kan være under 18 år. De 
ovenstående velges på generalforsamlingen. 
 
Den nye direksjonen oppnevner:  

- 1 medlem og 1 varamedlem til banekomiteen for Løvenskioldbanen.  
- Evt. representanter til utvalg/komiteer etter behov fra samlaget.  

 
Ut over dette kan direksjonen oppnevne tidsbegrensede utvalg etter behov. Direksjonen 
er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer møter. Ved stemmelikhet i direksjonen har 
direksjonslederen dobbelstemme. Direksjonen skal føre møteprotokoll.  
 

§ 6. Generalforsamling 
  

Generalforsamlingen er lagets høyeste myndighet og holdes innen utgangen av november, 
men kan utsettes når spesielle årsaker tilsier det. Skytterlagets direksjon innkaller til ordinær 
generalforsamling med minst tre ukers varsel. Innkallingen skal nevne tid og sted for 
generalforsamlingen samt de saker som direksjonen på dette tidspunkt har satt på 
dagsorden. 
  
Saker fra medlemmene som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være 
skytterlagets direksjon i hende senest to uker før generalforsamlingen.  
Fullstendig saksliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før 
generalforsamlingen.  
 
Generalforsamlingen er vedtaksført når det er lovlig innkalt. Generalforsamlingen ledes av 
lederen eller valgt ordstyrer. Forhandlingene skal protokollføres. Det foretas kontroll og 
opptelling av de forslags- og stemmeberettigede, jfr. DFS’ Grunnregler.  
 
Generalforsamlingens vedtak fattes med alminnelig flertall med unntak av saker om 
lovvedtak, sammenslåing, deling eller nedleggelse. I slike saker kreves tilslutning fra 2/3 av 
de frammøtte stemmeberettigede. Det skal foregå skriftlig avstemming når dette forlanges.  
 
På generalforsamlingen skal det foreligge sakliste med følgende saker til behandling:  
a) Valg av ordstyrer 
b) Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen  
c) Direksjonens årsberetninger  
d) Reviderte regnskaper  
e) Innkomne saker 
f) Fastsettelse av årskontingent  
g) Budsjett for kommende driftsår  
h) Valg, herunder ombud. De nye tillitsvalgtes funksjonstid tar til umiddelbart etter 
generalforsamlingen, og varer til og med neste generalforsamling.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Verv:  Funksjonstid:  Valgår:  Avstemming:  

Direksjonsleder 
Nestleder 
Sekretær  
Kasserer  
Våpenmester  
Leder av ungdomsutvalget  
Leder av jegerutvalget  
1. vararepresentant 
2. vararepresentant 
2 medlemmer ungdomsutvalg  
 
2 medlemmer jegerutvalg  
 
2 medlemmer festkomite  
 
2 medlemmer valgkomite  
 
2 revisorer  

1 år  
2 år  
2 år  
1 år  
2 år  

     2 år 
2 år  
2 år  
2 år  
2 år  

 
2 år 

 
2 år  

 
2 år  

 
1 år  

  
Like år  
Ulike år  
  
Ulike år  
Ulike år  
Like år  
Like år 
Ulike år 
1 medlem like år, 
1 medlem ulike år 
1 medlem like år, 
1 medlem ulike år 
1 medlem like år, 
1 medlem ulike år 
1 medlem like år, 
1 medlem ulike år 
 

Skriftlig hvis ønskelig 
Skriftlig hvis ønskelig  
Skriftlig hvis ønskelig  
Skriftlig hvis ønskelig  
Skriftlig hvis ønskelig  
Skriftlig hvis ønskelig  
Skriftlig hvis ønskelig  
Stemmetegn  
Stemmetegn  
Stemmetegn  
 
Stemmetegn  
 
Stemmetegn  
 
Stemmetegn  
 
Stemmetegn  

  
Ombud til samlagets ombudsmøter velges etter DFS' antallsregler.  
Hvis en tillitsvalgt som er valgt for to år går ut et år før perioden er ute, velges en ny for 
resten av valgperioden.  
 

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling  
 
Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkalles når direksjonen finner det nødvendig, 
eller når minst 1/3 av lagets medlemmer med forslags- og stemmerett på lagets 
generalforsamling forlanger det. Ekstraordinær generalforsamling sammenkalles med minst 
10 dagers varsel og kan bare behandle de saker som er tatt inn i sakslista ved innkalling.  
 

§ 8. Endring av Skarpskyttens lover  
 

Endring av Skarpskyttens lover kan kun vedtas av ordinær generalforsamling etter skriftlig 
forslag som må være sendt direksjonen senest 1 - en - måned før generalforsamlingen. For 
gyldig vedtak kreves 2/3 flertall, og at minst 15 medlemmer er til stede.  

 
§ 9. Plikter  

Det påligger:  
1. Direksjonen  

- å lede Skarpskyttens virksomhet.  
- Det skal føres protokoll fra direksjonsmøter.  

  
2. Direksjonsleder:  

- å lede arbeidet i direksjonen og fordele oppgavene på Skarpskyttens medlemmer 
- å lede forhandlingene ved generalforsamlinger og andre møter.  

  
3. Nestleder:  

- å assistere direksjonslederen i dennes arbeid i direksjonen  
- å lede forhandlingene ved generalforsamlinger og andre møter i direksjonslederens 

fravær 
- å overta direksjonslederens fullmakter hvis nødvendig.  



  
4. Våpenmesteren:  

- å føre tilsyn med Skarpskyttens våpen, skytterhus og inventar, skytemateriell, 
ammunisjon, redskaps- og skiveboder, og ved skader eller mangler iverksette de 
nødvendige reparasjoner og utbedringer.  

  
5. Sekretæren:  

- å føre protokoll og utføre arkivering og distribuering av rundskriv og annet til 
medlemmene  

- å ha kontroll over Skarpskyttens styrende dokumenter.  
  
6. Kassereren:  

- å føre Skarpskyttens regnskap og medlemskartotek  
- å innkassere kontingenter og andre inntekter - å betale utgifter etter direksjonens 

anvisning - å oppbevare Skarpskyttens kassabeholdning.  
  
7. Lederen av jegerutvalget:  

- å lede arbeidet i jegerutvalget, og i samarbeide med direksjonen gjennomføre 
skyteprøver for jegere  

- å planlegge arbeidet for jegerne.  
  
8. Lederen av ungdomsutvalget:  

- å lede arbeidet med rekruttering og opplæring av ungdom  
- å lede arbeidet i ungdomsutvalget, og i samarbeid med direksjonen delta i 

rekrutteringsarbeidet.  
  
9. Revisorene:  

- å revidere Skarpskyttens regnskap og avgi revisjonsrapport på generalforsamlingen.  
  
10. Festkomiteen:  

- å tilrettelegge selskapelige arrangementer  
- å ha ansvar for Skarpskyttens beholdning av glass, bestikk m.v. og å gå til 

nyanskaffelser i samråd med direksjonen.  
  

§ 10. Skytesamlinger  
Direksjonen plikter så snart som mulig etter generalforsamlingen å utarbeide en terminliste 
for Skarpskyttens skytesamlinger og legge forholdende til rette for innendørsskyting, 
feltskyting og baneskyting.  
Direksjonen bør tilstrebe et godt samarbeide med andre skytterlag.  

 
§ 11. Kongeskyting  

Hvert år avholdes kongeskyting til feiring av Skarpskyttens stiftelse 20. juli 1849. Vinneren av 
denne konkurransen utropes til Skarpskyttens konge, tildeles kongepokalen og er bærer av 
kongebeltene for det følgende året.  
Beløpet til pokaler bestemmes av direksjonen og betales av Skarpskyttens kasse.  

 
§ 12. Beste skytter  

Hvert år konkurreres om verdigheten "Beste Skytter". Etter 5. og 10. gangs oppnåelse av 
verdigheten tildeles et hederstegn.  



 
§ 13. Fortjenestemedaljen  

På generalforsamlingen i 1924 ble det vedtatt å opprette en fortjenestemedalje som 
anerkjennelse til medlemmer som har gjort seg særlig fortjent for Skarpskytten innad eller 
utad, eller ved oppnåelse av spesielt gode skyteresultater. Tildeling skjer etter enstemmig 
vedtak i direksjonen.  
Medaljen består av Skarpskyttens store medlemsmerke, festet til en forgylt medalje i rødt 
bånd. På medaljens bakside graveres skytterens navn og årstall. Med medaljen følger et 
diplom.  
  

§ 14. Æresmedlemskap  
Skarpskytten kan ha inntil syv æresmedlemmer som innvoteres på den ordinære 
generalforsamlingen. Innstilling til æresmedlemskap avgis av direksjonen.  
Innstillingen skal være enstemmig.   
Æresmedlemmer har alle medlemsrettigheter, men betaler ikke kontingent.  
Æresmedlemskap kan gis til personer som har gjort seg særlig fortjent innen Skarpskytten 
eller for skyttersaken i sin alminnelighet. Æresmedlemmer tildeles diplom og 
fortjenestemedalje hvis denne ikke er mottatt tidligere. Fortjenestemedaljen gis i denne 
forbindelse en ekstra distinksjon for å fremheve at den er en æresmedalje.  

 
§ 15. Adgang til skytesamlinger  

Kun medlemmer som har betalt sin årskontingent har adgang til Skarpskyttens 
skytesamlinger og andre sammenkomster, med mindre tillatelse er gitt av direksjonen.  

 
§ 16. Disiplinære bestemmelser.  

Medlemmer som bryter DFS’ og/eller Skarpskyttens lover eller reglementer, eller viser 
usømmelig adferd, kan ilegges straff. Dette skjer da etter de til enhver tid gjeldende 
bestemmelser i Skytterboka. 

 
 
 


