Vedtægter for
SJÆLLANDS SKYTTE FORBUND
Stiftet den 22. maj 1927
§ 1. Navn og hjemsted
Forbundets navn er SJÆLLANDS SKYTTE FORBUND (SSF)
SSF hjemsted er den til enhver tid siddende formands folkeregisteradresse, som
skal være inden for SSF geografiske område.
§ 2. Formål
SSF formål er at fremme ISSF riffel og pistol baneskydning inden for Dansk Skytte
Unions (DSkyU) område.
§ 3. Tilholdsforhold
a. SSF er, som lokalforbund, medlem af DSkyU og dermed tilknyttet Danmarks Idræts
Forbund (DIF).
b. SSF og dets medlemmer er forpligtet til at overholde disses organisationers love,
vedtægter og påse at de overholdes.
c. I forsikringsspørgsmål er lokalforbundet og dets medlemmer undergivet de af
DSkyU fastsatte regler.
d. SSF repræsenteres i DSkyU i henhold til Unionens love.
§ 4. Medlemmer
a. SSF har skytteforeninger på Sjælland som medlemmer.
b. Anmodning fra en skytteforening om optagelse indsendes skriftligt til forbundet.
c. Ansøgningen ledsages af foreningens vedtægter, referat fra sidste
generalforsamling, bestyrelsesoversigt samt senest reviderede regnskab.
Derudover skal foreningen være godkendt som idrætsforening i hjemkommunen,
samt forpligtet til at overholde DSkyU og DIF love, samt disse vedtægter.
d. Hvis foreningen er medlem af øvrige lokalforbund under DSkyU kan foreningen ikke
opnå stemmeret for SSF til DSkyU vedtægtsbestemte møder. SSF bestyrelse samt
suppleanter har fortrinsret til deltagelse i DSkyU vedtægtsbestemte møder
e. Udmeldelse sker skriftligt og regnes fra det efterfølgende årsskifte.
§ 5. Eksklusion
a. Forbundets bestyrelse kan, når den skønner det nødvendigt ved overtrædelse af
disse vedtægter, ved kontingentrestance eller af hensyn til SSF omdømme eller
tarv, ekskludere en medlemsforening. Den ekskluderede forening har ret til at få sin
sag for på førstkommende repræsentantskabsmøde.
b. SSF orienterer DSkyU om eksklusion..
§ 6. Aktiviteter
Ved skydning om Sjællandsmesterskaber er DSkyU regelsæt gældende. Hvis
skytter i skydninger, arrangeret af forbundet opdeles i klasser, foretages denne
opdeling og klassificering af lokalforbundet.
§ 7. Forbundets ledelse
a. SSF øverste myndighed er repræsentantskabsmødet. Repræsentantskabsmødet
består af forbundets bestyrelse. Foreningernes formænd eller disses stedfortræder.
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b.

c.
d.
e.

Derudover én for hver påbegyndt 50 medlemmer, udpeget af foreningernes
bestyrelse. På repræsentantskabsmødet har hver stemmeberettigede én stemme.
Alle sager afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de stemmeberettigede bortset
fra afgørelser i §15. Skriftlig afstemning foretages, når mindst to af de
stemmeberettigede forlanger det.
Medlemmer af foreninger under SSF kan tilmelde sig mødet som gæster, med
taleret men ikke stemmeret.
Repræsentantskabet vælger en bestyrelse, som beskrevet i §10, til at lede SSF
frem til næste repræsentantskabsmøde. Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2
suppleanter, som alle vælges for en periode af to år. Bestyrelsen konstituerer sig
selv med hensyn til næstformand og sekretær samt formænd for henholdsvis riffel
og pistolsektionen.
Valgbare til bestyrelse og revision er enhver skytte, som er medlem af en af SSF
foreninger, og som har nået myndighedsalderen..
Fra Bestyrelsesmøder tages beslutningsreferat.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 8. Repræsentantskabsmødet
Repræsentantskabsmødet indvarsles af formanden og afholdes ordinært hver år i
oktober måned. Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt uanset det
fremmødte delegerede.
Indvarslingsfristen er 6 uger.
Indvarslingen skal indeholde dagsorden for mødet og skal bestå af følgende
punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Aflæggelse af beretning og visioner ved formanden
Forelæggelse af regnskabet til orientering
Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Fremlæggelse af kommende års budget
Valg if. §10
Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på de ordinære repræsentantskabsmøder, skal
være formanden i hænde seneste 4 uger før mødet. Forslag til behandling samt
regnskab udsendes til foreningerne 2 uger før repræsentantskabsmødet.
Indsendelse af forslag til vedtægtsændringer er beskrevet i § 14
§ 9. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes og indvarsles som ordinært, når
SSF bestyrelse beslutter det, eller 1/5 af foreningerne kræver det. Dette kræver en
motiveret dagsorden
§ 10. Valg
1. Formanden vælges på lige år
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2.
3.
4.
5.
6.

Kassereren vælges på ulige år
Valg af to repræsentanter til riffelsektionen (Skiftevis lige og ulige år)
Valg af to repræsentanter til pistolsektionen (Skiftevis lige og ulige år)
Valg af et bestyrelsesmedlem til uddannelseskoordinering
Valg af Revision, som består af 2 revisorer, som vælges for en periode af 2 år,
skiftevis lige og ulige år..
7. Valg af en revisorsuppleant på lige år
§ 11. Tegningsret
a. SSF tegnes af formanden i forbundet sammen med kassereren.
b. SSF Bestyrelse kan meddele fuldmagt.
§ 12. Økonomi
Kassereren fører forbundets regnskaber.
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Det reviderede regnskab skal fremlægges skriftligt på repræsentantskabsmødet.
Årskontingentet skal være indbetalt senest d. 1. april hvert år.
§ 13. Revision
a. SSF regnskab kan revideres af et registreret/statsautoriseret revisionsfirma.
b. Revisorerne og bestyrelsen skal have mulighed for til enhver tid have uhindret
adgang til at efterse forbundets regnskaber og kassebeholdning m.m.
§ 14. Vedtægtsændringer
Ændringer i disse vedtægter kan kun finder sted, når det i indvarslingen til
repræsentantskabsmødet er optaget som et punkt på dagsorden.
Ændringsforslag skal være bestyrelsen i hænde senest den første august og skal
udsendes til foreningerne senest en måned før repræsentantskabsmødet.
På repræsentantskabsmødet skal mindst 2/3 stemme for ændringerne.
§ 15. Opløsning af forbundet
Forbundet kan kun opløses når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede, stemmer
herfor på 2 ekstraordinære repræsentantskabsmøder, som indkaldes med mindst 2
måneders varsel. Afstemningen skal foregå skriftligt.
Evt. midler skal i så fald forvaltes af Dansk Skytte Unions Riffel- og Pistolsektion
med henblik på at fremme aktivitet inden for ISSF-discipliner for Skytter fra
Sjællandske skytteforeninger.

Disse vedtægter erstatter tidligere vedtægter vedtaget på SSF delegeretmøde.
Dirigent
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