VEDTEKTER FOR SCORPIONS AIRSOFT KLUBB
FORMÅL OG MEDLEMSKAP
§1

SCAK er en airsoft klubb basert i oslo / Akershus med formålet å fremme interesse og engasjement
for airsoft. SCAK baserer seg på frivillig engasjement, og er partipolitisk og religiøst uavhengig.

§2

Som medlemmer i SCAK regnes alle som har betalt kontingenten for inneværende medlemsår.

ÅRSMØTET
§3

Årsmøtet er SCAKs øverste organ og skal avholdes hvert medlemsår. Styret innkaller til årsmøte
med minst to ukers varsel. På årsmøtet deltar alle medlemmer som har betalt medlemskontingenten
i forkant av møtet, med tale-, forslags- og stemmerett. Følgende saker skal alltid tas opp på
årsmøtet:
1. Valg av møteleder og referent.
2. Årsmelding fra styret.
3. Vedtektsendringer.
4. Valg av leder og styremedlemmer.

§4

Det avholdes ekstraordinært årsmøte hvis styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det.
Innkalling må sendes med minst en ukes varsel, og kun sakene nevnt i innkallingen kan tas opp.

STYRET
§5

Styret er det øverste organet i foreningen mellom årsmøtene. Styret består av 5 styremedlemmer
valgt av årsmøtet, hvorav en skal være leder. Styret sitter fram til neste årsmøte og har fullmakt til å
supplere seg selv ved frafall.

§6

Styret er kun vedtaks-dyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er tilstede. Det avholdes
styremøter dersom leder eller minst to styremedlemmer krever det. Styrets leder tegner for
foreningen, samt er ansvarlig for foreningens økonomiske disposisjoner. Styret kan også tildele
andre personer disposisjons- og tegningsrett.

MEDLEMSKAP
§7

Innmelding skjer via våre nettsider: www.scorpions.no

§8

Aldersgrense for å bli medlem er 16år.

§9

Ett hvert medlem skal betale en medlemskontingent på 350,-

§ 10

Alle medlemmer skal fylle ut NASF sitt søknadskjema ved innmelding av klubbmedlemskap.

§ 11

Følge norsk våpenlov. http://www.lovdata.no/all/nl-19610609-001.html Spesielt aldergrenser,
transport til og fra arrangement og bruk av våpen.

§ 12

Inneha god våpenkultur på alle arrangement medlemmet deltar på.

§ 13

Føre videre SCAK sine gode holdninger etter beste evne.

SPILL
§ 14

Alle som spiller med SCAK skal følge de regler som er satt og følge instrukser fra Spill leder under
sikkerhetsbrief før spill.
Alle medlemmer kan sette opp spill, men må sette seg inn i de regler som gjelder for å utføre dette.
Anvisning fra Spill leder, eller Spill leders utvalgte skal følges, Bevist brudd på dette kan føre til
bortvisning fra spill. SL´s utvalgte har vest merket med Scorpions.
Godkjente briller er påbudt under alle spill. Spill leder gir beskjed om man kan ta av dette, inntil da
skal briller være på til en hver tid.

Våpen skal være sikret i Safe Zone. Ingen magasin i våpen, ingen test skyting av våpen. Testskyting
skal gjøres på anvist plass.
Det er ikke tillatt med “blindfire”. Du skal se det du skyter på. (Blindfire er når du holder våpen over
hode, eller rundt ett hjørne uten å se.)
Glass, alu og stål BBs er ikke tillatt. Sikkerhetsavstander skal holdes, kommer spillere innenfor disse
avstandene skal alternativt våpen brukes.
SPILLERE UNDER 18 ÅR
§ 15

SCAK tillater maks 10% mindreårige av klubbens totale medlems masse.
Airsoftvåpen oppfattes i Norge som et våpen og omfattes av Våpenloven og Våpenforskriften.
Airsoftvåpen er spesifikt nevnt i Våpenforskriftens §2-15.
Som på andre våpen er det 18 års aldersgrense på airsoftvåpen i Norge. Dette gjelder ved eie, kjøp
og all bruk.
Aktive spillere kan søke om dispensasjon fra denne aldersgrensen, men jamfør Våpenlovens §29
kan ikke personer under 16 år få slik dispensasjon.
SCAK tar ikke ansvar for skader som blir påført den mindreårige under spill.
Foreldre eller verge har det fulle ansvar for handlinger påført eller utført av den mindreårige til, fra og
under spill med SCAK.
Den mindreårige skal spille med verge inntil han/hun innehar en godkjent dispensasjon fra
våpenloven fra Politi.
Men mindreårig plikter å følge norsk lov også på forumet og derfor ikke stille spørsmål om våpen og
tilhørende deler på forum før han fyller 18 år eller kan fremlegge gyldig dokumentasjon på
bæretillatelse av airsoft våpen.
Den mindreårige kan umiddelbart utestenges ved brudd på sikkerhetsregler.

DIVERSE
§ 16

Vedtektene er SCAKs øverste regelverk og kan kun endres ved 2/3 flertall på et årsmøte. Forslag til
endring av vedtektene må være sendt styret senest en uke før et årsmøte. En vedtektsendring trer
ikke i kraft før etter årsmøtet den vedtas på er hevet, med mindre årsmøtet vedtar noe annet.

§ 17

Alle vedtak i SCAKs organer krever alminnelig flertall hvis ikke annet er spesifisert i vedtektene. Ved
stemmelikhet i styret eller på årsmøtet avgjør leders stemme. Medlemsår og regnskapsår skal følge
kalenderåret.

§ 18

SCAK kan bare oppløses med 2/3 flertall på et ordinært årsmøte og et påfølgende ekstraordinært
årsmøte hvor oppløsning er eneste sak som skal behandles. Ved oppløsning bestemmer årsmøtet
fordelingen av SCAKs midler.

§ 19

All bruk av SCAK navn/logo skal godkjennes av styret. Dette gjelder alle typer medier.

