VEDTEKTER FOR BIRI I.L. SYKKEL
§1.Formål
Biri I.L. Sykkel skal skape et tilbud for hele familien, hvor barn, ungdom og voksne kan være i aktivitet,
samtidig som det sosiale er i fokus.
Klubben skal i like stor grad ivareta og legge til rette for de som trener mye på sykkelen og deltar i ritt.
Biri I.L. Sykkel skal være en klubb for alle, både nybegynnere, mosjonister, supermosjonister og aktive.
Trim og mosjon på sykkel fører ofte til deltakelse i turritt, som igjen fører videre mot interesse for aktiv
sykling og konkurransesykling på aktivt nivå. Klubben ønsker å bruke sine ressurser slik at hvert enkelt
medlem får best mulige forutsetninger for å utøve sykkelsporten på sitt aktuelle ambisjons og
prestasjonsnivå.

§2. Organisasjon
2.1 Biri I.L. Sykkel (BILS) er en undergruppe av Biri Idrettslag og medlemsorganisasjon i Norges
Cykleforbund, Region Innlandet. Sykkelgruppa er tilsluttet Norges Idrettsforbund og Oppland idrettskrets
gjennom medlemskapet til Biri IL. Sykkelgruppa hører hjemme i Biri i Gjøvik Kommune, Oppland.
2.2 BILS er medlem av de særforbund som årsmøtet i Biri I.L. bestemmer, etter forslag fra Biri I.L. Sykkel.
2.3 BILS følger NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIF, NCF og Biri I.L.s reglement
gjelder for BILS uavhengig av hva som måtte stå i sykkelgruppas egne vedtekter.
2.4 Rittdeltakelse: Ved deltakelse i ritt skal rytterens klubbenevnelse være Biri I.L. Sykkel eventuelt Biri I.L.
Sykkel / «Arbeidsgiver».
Medlemmene skal benytte Biri I.L. Sykkels klubbtrøye.

§3.Medlemmer
Enhver kan opptas som medlem. Søkeren må opplyse om vedkommende tidligere har vært medlem av lag
tilsluttet Norges Idrettsforbund. Medlemskapet gjelder til skriftlig (elektronisk) utmelding foreligger eller
til styret har gjort gyldig vedtak om sletting av medlemskapet
Søkeren kan ikke tas opp dersom forpliktelser til et annet lag ikke er oppfylt. Ethvert medlem skal
overholde Norges idrettsforbunds, tilsluttede særforbunds samt klubbens vedtekter og bestemmelser.
Medlemmene skal etter evne delta på dugnader for klubben. Ved alvorlig overtredelse av foranstående
punkt, kan klubbens styre beslutte eksklusjon. Avgjørelsen kan ankes inn for høyere organer.
Ved utmelding må all gjeld til klubben være oppgjort.
Særbestemmelser for Biri I.L. Sykkel:
1. Medlemmene plikter å bruke hjelm ved all sykkelaktivitet.
2. Ved fellestrening og ritt skal medlemmer over 18 år bruke Biri I.L. Sykkels klubbtrøye.
Bruk av klubbdrakt skaper klubbfølelse, tilhørighet, samhold og synlighet, både i trafikken og i lokalmiljøet
ellers, samtidig som dette er viktig promotering av klubben og dens sponsorer.
3. Medlemmene i BILS skal stå for gode verdier gjennom en sosial profil med fokus på kameratskap.
4. Medlemmene skal til enhver tid utvise eksemplarisk oppførsel i trafikken under ritt og på trening.
5. Medlemmene i BILS hilser høflig på andre syklister man møter på langs veien, i skogen, på fjellet eller
der man måtte ferdes når man er ute å trener.
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§4.Stemmerett og valgbarhet
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, være tilsluttet klubben i minst 1 måned og ha sitt
forhold til klubben i orden.
Alle medlemmer som har stemmerett, er valgbare til tillitsverv i klubben og som representanter til ting
eller møter i overordnet idrettsorgan.

§5.Årsmøtet
Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og holdes hvert år i mars. Årsmøtet innkalles av styret med
minst to ukers varsel til medlemmene.
Forslag til årsmøtet må være styret i hende senest en uke før årsmøtet.
Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter.
Vedtakene må være fattet med et flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer regnes som ikke
avgitte. Valg foregår skriftlig dersom det foreligger mer enn et forslag. Årsmøtet ledes av valgt dirigent.
Ved åpning av årsmøtet velges også referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen.
Årsmøtet behandler:
1. Konstituering
a. Godkjenne stemmeberettigede
b. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
c. Velge møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokoll
2. Styrets årsberetning
3. Regnskap
4. Budsjett
5. Innkomne forslag og saker
6. Vedtekter
7. Kontingent
8. Valg
a. Styret; Leder, Nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer.
b. Revisor/Kontrollør
c. Valgkomite
Protokoll fra årsmøtet skal legges ut på klubbens hjemmesider innen 1 måned etter avholdt årsmøte.

§6.Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det, eller når en tredjedel av medlemmene
forlanger det.
Det kunngjøres på samme måte som ved ordinært årsmøte og innkalles av styret med minst 14 dagers
varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker kravet omfatter og som er kunngjort i
innkallingen.

§7.Medlemsmøter
Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig.

§8.Styret
Klubben ledes av styret. Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styrets representanter
velges for 2 år av gangen, men fortrinnsvis slik at ikke mer enn halvparten av styremedlemmene fratrer
hvert år.
Viktige oppgaver bør fordeles mellom styremedlemmene. Styret er ansvarlig for å konstituere seg selv.
Fordelingen av oppgaver beskrives og oppdatert organisasjonskart legges ut på klubbens hjemmeside, slik
at medlemmer ser hvem de skal kontakte i ulike saker.
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§9.Medlemskontingent
Medlemskontingenten betales til Biri I.L. Størrelsen fastsettes av Biri I.L. hovedlag’s årsmøte.
Medlemmer som skylder kontingent mister sine rettigheter og kan strykes som medlem. Strykes et
medlem kan det ikke tas opp før skyldig kontingent og andre forpliktelser er ordnet. Styret har anledning
til etter søknad å sette ned eller frafalle kontingent ved sykdom, arbeidsløshet, militærtjeneste, fravær
eller liknende grunner.
Årsmøtet i Biri I.L. Sykkel vedtar sykkelklubbens aktivitetsavgift.

§10. Arrangement
Styret har ansvar for at det arrangeres klubbmesterskap.

§11. Vedtektsendringer
Endringer i vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Vedtektsendringer må
fremkomme av møteinnkallingen. Endringer av en bestemmelse krever to tredjedelers flertall av
de stemmeberettigede, foruten §12 som krever enstemmighet.

§12. Oppløsning
Ved oppløsning av klubben tilfaller gruppas midler Biri I.L. Dersom det er 5
medlemmer som ønsker å holder frem arbeidet med gruppa kan den ikke oppløses eller meldes ut av
Norges Idrettsforbund.
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