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LOV FOR NORGES METALLSILHUETTFORBUND 
 

Revisjon 3.0 

Godkjent på Generalforsamling for 2018 den 16.03.2019 

 
§8.5 endret på Generalforsamling 07.02.98 

§3.5 flyttet til §4.2 på Generalforsamling 21.02.2009 

§3.6 fjernet på Generalforsamling 21.02.2009 

§7.4, §8.3, §8.4 littera e) og §8.5 endret på Generalforsamling 21.02.2009 

§3.2, §3.4 og §4 endret på Generalforsamling 02.02.2013 

§8.2 endret på Generalforsamling 15.02.2014 

§8.2 endret på Generalforsamling 14.02.2015 

§5 deaktivert på Generalforsamling 03.03.2018 

§ 6, 7, 8, 9, 10 og 11 Endret nummerering til §5, 6, 7, 8, 9 og 10 på GF 16.03.2019 

§7 .1) endret på Generalforsamling 16.03.2019 

§10 .8) .10) endret på Generalforsamling 16.03.2019 

§ 11 Inhabilitet vedtatt på Generalforsamling 16.03.2019 

§ 7 .11a) Valg vedtatt på Generalforsamling 29.02.2020 

§ 3 .3) Medlemskap – plikter og rettigheter endret på Generalforsamling 06.06.2021 

§ 7.2 (Eksempel) endret på Generalforsamling 06.06.2021 

§ 7.4 c Innkomne forslag endret på Generalforsamling 06.06.2021 
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§ 1 (Innledning) 

 

1.1 Norges Metallsilhuettforbund (NMF) er en sammenslutning av norske pistolklubber/ 

skytterlag, og grupper av andre organiserte lag som har metallsilhuett på sitt program. 

 

1.2 NMF er en upolitisk organisasjon og har ikke anledning til å foreta politiske, religiøse 

eller rasemessige vurderinger i forbindelse med nasjonal eller internasjonal representasjon 

eller deltagelse. 

 

1.3 NMF er tilsluttet IMSSU (International Metallic Silhouette Shooting Union), og derunder 

den europeiske underavdelingen AETSM (Association Europeenne de Tir sur Silhouettes 

Metalliques) 

 

§ 2 (Formål) 

 

2.1 NMF skal: 

a) ved samarbeid og kameratskap fremme vår idrett i sunne former. 

b) som sentralorganisasjon for metallsilhuettskyting organisere og lede arbeidet for 

metallsilhuettens fremme. 

c) standardisere skyteprogram og våpenklasser på nasjonalt plan, og fremme 

konkurranseskyting med metallsilhuettvåpen etter IMSSUs regelverk og ånd. 

d) representere norsk deltagelse ved internasjonale konkurranser, samt være et bindeledd og 

kontaktorgan for IMSSU og andre internasjonale organisasjoner. 

 

§ 3 (Medlemskap - plikter og rettigheter) 

 

3.1 Som medlem i NMF kan opptas ethvert skytterlag eller annen forening som tilfredsstiller 

følgende krav: 

- Minst en av NMFs skytegrener på sitt aktivitetsprogram. 

- Sikkerhetsregler tilsvarende IMSSU / AETSM. 

- Minimum fem medlemmer (som danner et styre). 

- Lover som følger NMFs minstekrav til lovnorm (skal godkjennes av NMFs styre). 

Medlemmer kan også være klubber og lag som er organisert i Norges Idrettsforbund, via NIFs 

basislovnorm for idrettslag § 15. (Grupper / avdelinger). Medlemskap må vedtas på 

ovennevnte klubb/lags årsmøte. 

Ved en slik organisering velges en tillitsmann (kontaktperson) eller et styre. 

 

3.2 Søknad om opptagelse i NMF skal inneholde opplysninger om laget, styresammensetning 

eller kontaktperson, antall medlemmer og navneliste. 

 

Klubber/Lag tilsluttet NMF forplikter seg til å: 

- Ha en kontaktperson som NMF kan kontakte. 

- Sende inn til NMF en årlig rapport om aktivitet i klubben/laget. 

- Sende inn til NMF oppdateringer på kontaktpersonens og medlemmenes post og mail-adr. 

Klubber/lag som ikke overholder sine forpliktelser kan av NMFs styre vurderes strøket som 

medlemmer i NMF. 
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3.3 Lag eller forening som ønsker å melde seg ut av NMF, må sende skriftlig melding om 

dette til styret. Medlemskapet opphører i så fall fra utgangen av det år utmeldingen skjer. 

Utmeldingen fritar ikke for skyldig kontingent. Medlem som skylder kontingent for mer enn 

et år, kan strykes av medlemsfortegnelsen. 

3.4 Dersom en klubb/lag ikke ønsker å ha noen av NMFs skytegrener på sitt program, skal 

medlemskapet i forbundet sies opp. Melding om uttredelse av forbundet skal sendes skriftlig 

til NMFs styre.  

 

Lag som ikke har medlemmer tilsluttet NMF kan av NMFs styre vurderes strøket som 

medlemmer i NMF. Lag som vurderes strøket skal, hvis mulig, kontaktes av NMFs styre. Lag 

som strykes må søke om nytt opptak dersom det på et senere tidspunkt ønsker medlemskap i 

NMF. 

 

3.5 Alle medlemmer av NMF får dekket sin internasjonale kontingent i IMSSU og AETSM 

via sitt medlemskap. 

 

3.6 Alle medlemmer av NMF skal motta det offisielle medlemsorgan “Silhuetten”. 

 

3.7 Dersom et medlem begår gjentatte og alvorlige brudd på sikkerhetsreglene eller ved annen 

oppførsel skader NMFs drift eller anseelse, har NMFs styre både rett og plikt til å vurdere 

eksklusjon av medlemmet. 

3.8 Medlemmet har anledning til å anke avgjørelsen til NMFs ordinære generalforsamling. 

Anken må være skriftlig og innsendt til styret minst 4 uker før generalforsamlingen. 

 

§ 4 (Kontingent) 

 

4.1 Metallsilhuettforbundet krever inn kontingent direkte fra klubbenes 

metallsilhuettmedlemmer, etter de satser og regler som til enhver tid er vedtatt på NMFs 

generalforsamling. Kontaktperson i den enkelte klubb/lag plikter å sende inn en liste over 

hvilke personer som skal stå tilsluttet NMF via klubben. 

 

 

§ 5 (Regnskap) 

 

5.1 NMFs regnskapsår regnes fra 1 januar til 31 desember. 
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§ 6 (Organisasjon) 

 

6.1 Alle klubber og lag som er tilsluttet NMF, plikter å rette seg etter gjeldene lov for 

NMF, samt vedtak og bestemmelser som er i samsvar med disse lover. 

 

6.2 NMF ledes ved generalforsamling og et valgt styre. NMFs virksomhet utøves gjennom 

tillitsmenn (kontaktpersoner) av de tilsluttede klubber/lag. 

 

6.3 NMFs internasjonale kontakter ledes av en egen utnevnt kontaktmann. Denne plikter å 

underrette styret (sekretær) med den informasjon som er tilgjengelig. 

 

6.4 “Silhuetten” er NMFs medlemsblad og kontaktorgan mellom medlemmene. Dette utgis så 

ofte det er behov for det, dog minst 3 ganger pr. år. Innbydelse og referat fra 

generalforsamlingene trykkes i “Silhuetten”. 

 

 

§ 7 (Ordinær generalforsamling) 

 

7.1 NMF høyeste myndighet er den ordinære generalforsamlingen som holdes hvert år i 

februar/mars måned. De vedtak som gjøres, bør være i samsvar med IMSSU / 

AETSMs lover og bestemmelser. 

 

7.2 Stemmeberettigede representanter til generalforsamlingen er det sittende styre, inkl. 

varamenn. Hvis det er utnevnt internasjonal kontaktperson utenfor styret, har denne møte- og 

stemmerett. 

Fra lagene kan det møte: 

2 delegater + 1 pr. tiende betalte medlem utover dette, men dog maks. 5 delegater pr. 

klubb/lag. (Eks. klubb med 11-20 medlemmer sender 3 delegater til general-forsamlingen.) 

Alle delegater må være betalende medlemmer i de klubbene de representerer. 

Klubbene/lagene kan ha tilhørere (innbudte personer) til stede ved general-forsamlinger. 

Disse personene har ikke tale- og stemmerett, og skal plasseres slik at det tydelig markeres at 

de kun er tilhørere. Vedrørende bespisning kan styret avgjøre dette ved hver enkelt anledning. 

 

7.3 Generalforsamlingen er vedtaksført med det antall stemmeberettigede delegater som 

møter. I alle saker skal vedtakene for å være gyldige, være fattet med flertallet av de avgitte 

stemmer, når ikke annet er bestemt i loven. Hvis det skulle forekomme stemmelikhet, 

avgjøres dette ved intern avstemming i det sittende styre, med simpelt flertall. 

7.4 a) Innkallelse til generalforsamling med saksliste sendes tillitsmennene 

(kontaktpersonene) min. 6 uker før generalforsamlingen, med ønske om forslag. 

b) Forslagene fra lagene innsendes skriftlig til styret innen 3 uker før generalforsamlingen, 

med deltagerliste. 

c) Alle innkomne forslag, herunder forslag til budsjett og Valgkomiteens innstilling, utsendes 

fra styret til kontaktpersonene min. 2 uker før generalforsamlingen avholdes, til diskusjon i 

lagene. 

d) Andre saker som ikke er oppført på sakslisten, kan behandles og avgjøres når 2/3 av de 

stemmeberettigede delegater forlanger det under behandlingen av dagsorden. 

e) Årsberetning, regnskap/budsjett, forslag og referat trykkes i Silhuetten etter at 

generalforsamlingen er avholdt. 
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7.5 Generalforsamlingen skal: 

1. Godkjenne generalforsamlingen og dagsorden. 

2. Velge møteleder og referent og 2 til å signere protokoll 

3. Godkjenne de fremmøtte delegater. 

4. Behandle årsberetning. 

5. Behandle regnskap i revidert stand. 

6. Fastsette kontingent og startlisens. 

7. Behandle innkomne saker og forslag, herunder straffesaker. 

8. Behandle budsjett. 

9. Fastsette kategorier for CUP. 

10. Premiere CUP-vinnere og dele ut andre hedersbevisninger. 

11. Velge: 

a) President, Visepresident, Sekretær, Kasserer og 3 styremedlemmer. Presidenten velges for 

ett år av gangen. De øvrige velges for 2 år. 

b) Revisor, med varamann. Velges for 1 år av gangen. 

c) Valgkomité på 3 personer, som ikke er medlemmer i styret elle oppnevnte utvalg. Velges 

for 1 år av gangen. 

d) Medlemmer til de komiteer generalforsamlingen finner nødvendig for drift av forbundet. 

(Eks. koordinator rifle, domsutvalg etc.) 

Valgbare er alle som er medlemmer via sin klubb/lag. Kandidater som er innstilt av 

valgkomitéen og som ikke stiller som representanter for sin klubb, skal inviteres av 

NMFs styre som tilhørere til generalforsamlingen. De har talerett i forbindelse med det valget 

de stiller som kandidat til. 

Alle valg er skriftlige hvis det foreligger mer enn ett forslag. Blanke stemmer teller ikke og 

regnes som ikke avgitt. 

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer en halvparten av de avgitte 

stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er 

det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

Alle vedtak på ordinær og ekstraordinær generalforsamling avgjøres med simpelt flertall når 

ikke annet er bestemt i loven. 

 

 

 

§ 8 (Ekstraordinær generalforsamling) 

 

8.1 Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret bestemmer det, eller når en tredjedel av 

de stemmeberettigede delegater til generalforsamlingen krever det. Den kunngjøres som 

ordinære generalforsamlinger. 

Ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle den eller de saker kravet om 

generalforsamlingen omfatter, og som er kunngjort i innkallingen. 
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§ 9 (Medlemsmøter) 

 

9.1 Medlemsmøter holdes når styret finner det nødvendig. Medlemsmøter har ingen 

beslutningsmyndighet. 

 

§ 10 (Forbundets ledelse) 

10.1 Forbundet ledes av styret, som er høyeste myndighet mellom generalforsamlingene 

 

Styret skal: 

1. Iverksette generalforsamlingenes vedtak og bestemmelser. 

2. Forestå forbundets daglige ledelse. 

4. Oppnevne etter behov komitéer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver (f.eks. 

internasjonal kontaktperson og redaktør av "Silhuetten"), samt gi instruks for disse. 

5. Etter evne løse forbundets oppgaver, sanksjonere eller forestå stevner, samt ivareta 

forbundets og de tilsluttede klubber/lags interesser. 

6. Behandle søknader om tilslutning fra nye klubber/lag 

7. Behandle straffesaker i henhold til NMFs straffebestemmelser 

8. Avholde møter når presidenten eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. 

Alle vedtak i styret fattes med flertall av avgitte stemmer. Ved stemmelikhet er presidentens 

stemme utslagsgivende. Det føres protokoll fra styrets møter. 

9. Styremedlemmer og assistenter får refundert utlegg som de har ved utførelsen av sine verv. 

Deadline for refusjoner er satt til 10. desember for utestående krav. 

Ved uforutsette utbetalinger kan allikevel styret, avvike fra dette. 

10. På styremøte nær årsskiftet hvert år gjennomgå regnskap og budsjett. 

Dette skal forevises (uten revisjon) av kasserer, og godkjennes av det sittende styre. 

11. Styret har kontrollmyndighet ved norgesmesterskap og internasjonale stevner. 

Slike arrangementer i Norge skal godkjennes av NMF. 

 

 

§ 11 (Inhabilitet) 

11.1 At en person er “inhabil“ innebærer at det foreligger omstendigheter som er egnet til å 

svekke tilliten til hans eller hennes upartiskhet. Hvis slike forehold foreligger, forutsetter 

reglene om habilitet at vedkommende ikke skal delta i behandlingen og i avgjørelsen av den 

konkrete saken. “Habil“ vil si at vedkommende ikke er i en slik situasjon. 

 

11.2 Det er flere hensyn som taler for at den som har egeninteresse i utfallet av en sak, eller 

som har et nært slektskap eller vennskap til noen av partene, ikke bør behandle eller avgjøre 

vedkommende sak: For det første kan det være fare for at vedkommende vil opptre partisk. 

For det andre er det av stor betydning at folk har tillit til at tillitsvalgte opptrer upartisk. Og 

for det tredje tjener habilitetsreglene til å beskytte tillitsvalgte mot utilbørlig press utenfra. 
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§ 12 (Oppløsning) 

 

12.1 Oppløsning av NMF må først behandles på ordinær generalforsamling. Forslaget må 

være satt på sakslisten og tilsendt kontaktpersonene til forbundets klubber og lag, som ved 

vanlig generalforsamling. 

Blir oppløsning vedtatt med minst to tredjedelers flertall, holdes ekstraordinær 

generalforsamling tre måneder senere, med skriftlig innkallelse 14 dager før. For at forbundet 

skal oppløses, må vedtaket også denne gang være med to tredjedels flertall. I tilfelle 

oppløsning tilfaller forbundets aktiva annen skytterorganisasjon. 

Sammenslutninger med andre organisasjoner anses ikke som oppløsning av forbundet. 

Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til disse, treffes i 

samsvar med bestemmelsene om lovendring i § 13. 

 

 

§ 13 (Lovendringer) 

 

13.1 Lovendringer kan bare foretas på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling etter å 

ha vært oppført på sakslisten. Eventuelle endringer krever to tredjedels flertall av de avgitte 

stemmer. § 12 kan ikke endres. 
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