§1
Organisationens navn er Lolland-Falsters Skytteforbund (LFSF).
Forbundets hjemsted er Region Sjælland.
Forbundets værneting er den til enhver tid lovligt valgte formands adresse.
§2
Forbundets formål er at udbrede kendskab til og udvikle færdigheder i skydning som idræt.
§3
Forbundet er tilsluttet Dansk Skytte Union under Danmarks Idræts-Forbund.
Forbundet og dets medlemmer er forpligtet til at overholde disse organisationers love, vedtægter
og andre bestemmelser, og påse at de overholdes.
§4
Som medlem kan optages enhver skytteforening, som er hjemmehørende på Lolland-Falster og
Møn, og hvis vedtægter ikke er i strid med disse vedtægter.
Begæring om optagelse sendes skriftligt til forbundet ledsaget af:
- Foreningens vedtægter.
- Formandens og kassererens navne og adresser.
- Øvrige bestyrelsesmedlemmers navne og adresser samt foreningsfunktioner.
- Foreningens officielle adresse.
- Angivelse af antal aktive medlemmer over og under 25 år.
- Adressen på den/de skydebane(r), hvor foreningen dyrker skydning.
Forbundsstyrelsen afgør foreløbigt, om optagelse kan ske, og meddeler foreningen dette.

Lolland-Falsters Skytteforbund

Vedtægter

Så snart foreningen i bekræftende fald har indbetalt sit kontingent, betragtes den som medlem
indtil forbundets næste ordinære generalforsamling, hvor forbundsstyrelsens foreløbige afgørelse
skal forelægges til godkendelse.
§5
Generalforsamlingen er forbundets øverste myndighed.
Generalforsamlingen består af repræsentanter fra foreningerne i forhold til indberettet antal
aktive medlemmer:
Indtil 25 medlemmer giver ret til 2 repræsentanter.
26 - 50 medlemmer giver ret til 3 repræsentanter.
51 - 100 medlemmer giver ret til 4 repræsentanter.
Over 100 medlemmer giver ret til 5 repræsentanter.
Stemmeret kan kun udøves personligt af repræsentanterne.
Møde- og taleret har ethvert aktivt medlem af en tilsluttet skytteforening.
Valg af forbundsformand og alle sager afgøres ved simpelt stemmeflertal (over halvdelen af
afgivne gyldige stemmer).
Alle øvrige valg afgøres ved relativt flertal (flest stemmer).
Dog kræves der mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer til vedtægtsændringer samt
udelukkelse af en skytteforening.

Skriftlig afstemning foretages, hvis der fremsættes ønske herom.
Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
§6
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober eller november måned. Forslag til
behandling på generalforsamlingen skal være skriftlige og være formanden i hænde senest den 1.
oktober.
Indkaldelse til generalforsamlingen foretages skriftligt med mindst 14 dages varsel til
foreningerne og skal indeholde revideret regnskab og indkomne forslag.
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretninger.
3. Aflæggelse af revideret regnskab.
4. Optagelse af nye foreninger.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af:
a. Forbundsformand.
b. Sektionsmedlemmer.
c. Suppleanter til sektioner.
d. Revisor.
e. Suppleant til revision.
8. Eventuelt.
§7
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis forbundsstyrelsen eller mindst 4
medlemsforeninger fremsætter skriftligt forslag herom med angivelse af motiveret dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget,
og skal indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel til foreningerne indeholdende dagsorden.
§8
Forbundet ledes af en styrelse på 7 medlemmer, som er ansvarlige over for generalforsamlingen.
Forbundsstyrelsen består af 1 formand, 3 medlemmer af riffelsektionen og 3 medlemmer af
pistolsektionen.
Forbundsstyrelsen kan overdrage kassererposten til et medlem udenfor bestyrelsen. Den
pågældende skal være medlem af en forening under LFSF, og vedkommende har ikke stemmeret
i bestyrelsen.

Til hver af sektionerne vælges 1 suppleant for 1 år ad gangen.
§9
Revisionen består af 2 revisorer, som vælges for 2 år ad gangen, således at 1 revisor er på valg
hvert år.
Til revisionen vælges 1 suppleant for 1 år ad gangen.
§ 10
Regnskabsåret løber fra 1. oktober til 30. september.
§ 11
Det årlige foreningskontingent fastsættes på generalforsamlingen, og skal være indbetalt senest
den 1. april.
Ved kontingentrestance fortabes valg- og stemmeret på generalforsamlinger.
§ 12
Forbundet tegnes ved underskrift af formanden/næstformanden i forening med 1
styrelsesmedlem.
Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån, tegnes forbundet kun
ved underskrift af den samlede styrelse.
§ 13
Ændringer i disse vedtægter kan kun ske, når mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer er for
forslaget.
§ 14
Medlemmer af forbundsstyrelse og sektioner hæfter ikke personligt for de af forbundet indgåede
forpligtelser. For disse forpligtelser hæfter alene forbundet med sin formue.
Forbundets medlemmer og foreningernes medlemmer har ikke krav på nogen del af hverken
forbundets eller foreningernes formuer eller på udbytte af nogen art.
§ 15
Til forbundets opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige forbundets repræsentanter.
Er 2/3 af repræsentanterne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan forbundsstyrelsen inden 4
uger indkalde til ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 af de
tilstedeværende stemmer.
Opløses forbundet, tilfalder forbundets midler Dansk Skytte Union.
---------------------------------------------------------

Forbundsstyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin
forretningsorden.

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 17. november 1987.
Senest ændret på ordinær generalforsamling den 8. november 2006.

Sektionerne konstituerer sig med formand og andre poster, som sektionerne finder nødvendige.

Michael Green (dirigent)

Forbundsformand og sektionsmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen er på
valg hvert år.

Carsten Klich (formand)

