Lover for Ski og ballklubben Drafn
Klubben er stiftet 15. september 1910 og er en sammenslutning av de to klubbene Ulf (stiftet
7. juni 1905) og Njord (stiftet 6. juni 1906). I 1916 ble Drammen Skiklubb (stiftet 1. mars
1881) sammensluttet med Drafn.
Loven er vedtatt 1912 med senere endringer, senest på årsmøtet mars 2003. Loven som
helhet er forelagt Norges Idrettsforbund, som har godkjent den i brev av 5. februar 2003.
Paragraf 1.0 Formål
§ 1.1 Formål
Klubben er en selveiende og frittstående klubb bestående av utelukkende frittstående
medlemmer.
Klubbens formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former, og å
virke for utvikling av de idrettsgrener som klubben til enhver tid driver.
Paragraf 2.0 Tilknytning og sete
§ 2.1 Tilknytning
Klubben er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Buskerud Idrettskrets. Den er også
tilknyttet særforbundene og særkretsene innen Buskerud Idrettskrets for de idrettsgrener
som klubben til enhver tid driver.
§ 2.2 Sete
Klubben har sete i Drammen kommune og er medlem av Drammen Idrettsråd.
Paragraf 3.0 Merke og drakt
§ 3.1 Merke
Klubbens merke er grønt emaljeskjold med hvit skråstripe og initialer i gull.
§ 3.2 Drakt
Spillerdrakten er grønn trøye med hvit linning og hvit bukse. Klubbens representasjonsfarger
er grønt og hvitt.
Eventuelt bruk av andre farger skal godkjennes av hovedstyret.
Paragraf 4.0 Medlemmer
§ 4.1 Innmeldelse
Enhver som innordner seg klubbens og overordnede idrettsmyndigheters lover kan opptas
som medlemmer. Ved skriftlig innmeldelse på særskilt skjema, oppgis navn, fødselsdato og
bopel, og om søkeren tidligere har vært medlem av lag tilsluttet Norges Idrettsforbund.
§ 4.2 Opptak

Opptak av nytt medlem skal straks føres inn i medlemsprotokollen. En søker kan ikke opptas
før forholdet til andre idrettslag er ordnet. Medlemskap i klubben er først gyldig og regnes fra
den dagen kontingenten er betalt.
§ 4.3 Stemmerett
For å ha stemmerett på klubbens møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst
en måned og ikke skylde klubben kontingent. Dette gjelder ikke representanter som er valgt
av og blant de ansatte, eller som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i klubben.
Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstakere i klubben, er valgbare til
tillitsverv i klubben, og som representanter til ting og kan møte i overordnede
idrettsorganisasjoner.
§ 4.4 Utmeldelse
Utmeldelse skal skje skriftlig til hovedstyret, og alle forpliktelser overfor klubben skal være
ordnet før utmeldelsen er gyldig.
§ 4.5 Medlemmer
Klubben består av:
1. Æresmedlemmer
2. Livsvarige medlemmer
3. Medlemmer over 15 år.
4. Medlemmer under 15 år.
§ 4.6 Rettigheter
Æresmedlemmer nyter alle rettigheter og har ingen forpliktelser.
Livsvarige medlemmer har alle rettigheter og alle forpliktelser unntatt plikt til å betale
kontingent.
Medlemmer over 15 år har alle rettigheter og alle forpliktelser.
Medlemmer under 15 år har alle rettigheter unntatt stemmerett.
§ 4.7 Straffer
Ethvert medlem plikter å overholde Norges Idrettsforbunds, dets organisasjonsledds samt
lover og bestemmelser.
Et medlem som handler mot lovverket eller ved sin opptreden skader klubbens formål/og
eller anseelse, straffes i samsvar med Norges Idrettsforbunds lov, kapitel 11 – NIF’s
Straffebestemmelser.
§ 4.8 Utmerkelser
Klubben har følgende utmerkelser:
1. Æresmedlemskap
2. Orden
3. Hederstegn
4. Diplom
Tildeling av utmerkelser skjer i henhold til egne statutter vedtatt av årsmøtet.
Paragraf 5.0 Kontingent

§ 5.1 Størrelse
Kontingenten er delt inn i fire grupper:
1. Livsvarige medlemmer
2. Familiemedlemskap (foreldre med alle barn under 16 år)
3. Medlemmer over 16 år.
4. Medlemmer under 16 år
Kontingentens størrelse fastsettes hvert år av klubbens årsmøte og betales forskuddsvis pr.
kalenderår
§ 5.2 Restanser
Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre
rettigheter, og kan av hovedstyret strykes av medlemslista. Strykes et medlem, kan det ikke
tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt og andre forpliktelser er ordnet.
Hovedstyret har anledning til å sette ned eller frafalle kontingent ved sykdom, arbeidsløshet,
militærtjeneste eller andre gyldige grunner.
Hvis medlemmet fortsatt skylder kontingent etter forfalt to års kontingent, skal medlemskapet
bringes til opphør ved strykning fra klubbens side
Paragraf 6.0 Tillitsvalgtes godtgjørelse
§ 6.1 Godtgjørelse
Klubbens tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar for sitt arbeid i tillegg til refusjon for
faktiske og dokumenterte utlegg, også dekning av tapt arbeidsfortjeneste. Dekning av
godtgjørelse og refusjon av faktiske utgifter skal fremgå av klubbens budsjett og regnskaper.
Paragraf 7.0 Inhabilitet
§ 7.1 Inhabilitet
Klubbens valgte tillitsmenn, oppnevnte tillitspersoner og eventuelt ansatte er underlagt NIF’s
inhabilitetsregler, jfr. NIFs lov § 2.7.
Paragraf 8.0 Straff
§ 8.1 Straffesaker
For alle straffesaker gjelder NIF’s straffebestemmelser gjengitt i NIF’s lov kapitel 11.
Paragraf 9.0 Årsmøte
§ 9.1 Konstituering
Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet, som holdes hvert år innen utgangen av mars.
Årsmøtet innkalles av hovedstyret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene eller
ved kunngjøring i pressen. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene
senest 1 uke før årsmøtet.Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet.Årsmøtene kan
invitere andre personer og/eller media til å være til stede.Forslag som ønskes behandlet på

årsmøtet, må være sendt hovedstyret senest to uker før årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført
med det antall medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivningen
kan ikke skje ved fullmakt. De vedtak som fattes må være i samsvar med overordnede
idrettsorganisasjoners lover og bestemmelser.På årsmøtet kan ikke behandles forslag om
lovendringer som ikke er ført opp på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan
behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i
forbindelse med vedtak om godkjenning av sakslisten.
§ 9.2 Årsmøtets ledelse
Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av klubben.
Årsmøtet velger også en sekretær som referent av årsmøtet.
§ 9.3 Stemmegivning
Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig
flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.Valg foregår
skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på
stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemning, må stemmeseddelen inneholde
det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemning.
Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet
antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn 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.Når det ved valg skal
velges flere ved en avstemning, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de
avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig
mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn
halvparten av stemmene.Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og
etter avstemningen anses de som valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
§ 9.4 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
1. Godkjenne innkalling
2. Velge dirigent og referent
3. Behandle årsmeldinger for:
Hovedstyret og avdelingene enkeltvis
4. Behandle regnskap i revidert stand for:
Hovedstyret, avdelingene enkeltvis og klubben konsolidert.
5. Behandle innkomne forslag.
6. Fastsette kontingent.
7. Vedta budsjett for:
Hovedstyret, avdelingene enkeltvis og klubben konsolidert.
8. Bestemme klubbens organisasjon, jfr. § 13.0
9. Valg.
På årsmøtet velges følgende:
Til hovedstyret 1 år:

Formann
Kasserer
Halvparten av styremedlemmene etter årsmøtets vedtak.
Til hovedstyret 2 år:
Nestformann
Sekretær
Halvparten av styremedlemmene etter årsmøtets vedtak.
Gruppestyre på 6 medlemmer for alle etablerte avdelinger.
Utdanningskontakt
Revisjon:
2 revisorer
2 varamenn
3 medlemmer til valgkomité.
Representanter til Drammen Idrettsråd.
Representanter til fotballens organer.
Representanter til idrettskretsens ting.
Minimum 3 medlemmer til lovkomité.
Minimum 3 medlemmer til banekomité.
Minimum 3 medlemmer til styret i Stiftelsen Drafns Hus.
Samtlige medlemmer i hovedstyret har funksjonstid på 2 år, øvrige tillitsmenn har
funksjonstid på 1 år.
Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen
skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det
skal være minst to representanter fra hvert kjønn. Dette gjelder ikke i råd og utvalg m.v. som
består av 3 eller færre medlemmer.
Paragraf 10.0 Ekstraordinære årsmøter
§ 10.1 Innkalling
Ekstraordinære årsmøter holdes når hovedstyret eller overordnet idrettsmyndighet krever
det, eller når minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmer krever det.Det innkalles på
samme måte som ordinært årsmøte og innkalles av hovedstyret med minst 14 dagers
varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelser i de saker som er
kunngjort i innkallelsen.
Paragraf 11.0 Medlemsmøter
§ 11.1 Avholdelse
Medlemsmøter holdes når hovedstyret finner det nødvendig.
Paragraf 12.0 Hovedstyret
§ 12.1 Funksjon
Klubben ledes av hovedstyret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

§ 12.2 Sammensetning
Hovedstyret består av:
Formann, nestformann, sekretær, kasserer og etter årsmøtets vedtak minimum to
styremedlemmer (arbeidsutvalget), alle valgt på klubbens årsmøte, samt formann (leder) i
hver av de grupper som klubben har opprettet.
§ 12.3 Ansvar
Hovedstyret skal:
Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
Forestå klubbens daglige ledelse og representere klubben utad, herunder ivareta klubbens
interesser overfor det offentlige gjennom Drammen Idrettsråd.
Vurdere de økonomiske behov innen klubben og fordele midlene til de enkelte grupper etter
opptrukne planer og godkjente budsjetter. Tilskudd fra det offentlige, inntekter fra
ikkeidrettslig virksomhet og klubbkontingent disponeres av hovedstyret.
Oppnevne etter behov komiteer / – utvalg / personer for spesielle oppgaver og utarbeide
instruks for disse organer.
Etter evne søke å løse klubbens oppgaver, jfr. § 1.
§ 12.4 Møter
Hovedstyret / arbeidsutvalget holder møte når formannen bestemmer eller når et flertall av
medlemmene forlanger det. Et møte er vedtaksfør når et flertall av medlemmene er
tilstede.Alle vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet gjør
møtelederens stemme utslag. Det skal føres protokoll over møter i hovedstyret og
arbeidsutvalget.
§ 12.5 Arbeidsfordeling
1. Formannen har den daglige ledelsen av klubben og representerer den utad. Formannen
skal lede møtene i arbeidsutvalget og hovedstyret, medlemsmøtene samt årsmøtet dersom
det ikke fattes vedtak om å velge egen dirigent.
Han skal anvise alle utbetalinger og påse at valg, adresseendringer og lignende som har
interesse for krets og forbund blir meldt. Formannen må sammen med kasserer og revisor
sende inn oppgaver over klubbens medlemmer pr. 1. januar til overordnede instanser.
2. Nestformann fungerer som formann under dennes fravær.
3. Sekretæren skal føre protokoll over alle møter i hovedstyre / arbeidsutvalg,
medlemsmøter samt årsmøtet dersom det ikke treffes vedtak om å velge egen referent. Han
skal i samråd med formannen føre hovedstyrets korrespondanse. Han skal dessuten være
klubbens arkivar.
4. Kasserer plikter å sette seg inn i de for idretten til enhver tid gjeldende instrukser og
bestemmelser (jfr. heftet ”Idrettens kontoplan”) og føre regnskap og medlemsfortegnelse i
samsvar med disse. Hovedstyret bestemmer hvor stort beløp kassereren til enhver kan ha i
kassa.
5. Revisorene skal gjennomgå regnskapene i samsvar med idrettens revisjonsbestemmelser
(jfr. ”Idrettens kontoplan”).
Paragraf 13.0 Gruppestyrene

§ 13.1 Sammensetning
Hver gruppe ledes av et styre på 6 medlemmer: Formann, nestformann, kasserer, sekretær,
materialforvalter og minimum ett styremedlem. Gruppestyret velges av klubbens årsmøte.
Gruppens formann er medlem av klubbens hovedstyre, med et annet medlem av
gruppestyret som personlig varamann.
§ 13.2 Ansvar
Gruppestyret skal behandle alle saker som gjelder gruppens idrettsgren. Det skal gjøres
fremlegg for hovedstyret om stevner, og stå for det tekniske arrangement. I idrettstekniske
saker som bare vedrører gruppen, handler gruppen selvstendig. Gruppestyret skal sørge for
å få frem medlemmer til stevner, og hvis det er nødvendig, fungere som utdanningskomité
og sende rapport til hovedstyret.For avdelinger/gruppers forpliktelser hefter hele klubben, og
avdelinger / grupper kan ikke inngå avtaler eller representere klubben uten
godkjennelse.Bare klubbens hovedstyre kan foreta ansettelser og inngå
sponsorkontrakter.Gruppestyret legger frem for årsmøtet årsberetning om gruppens
virksomhet, godkjent og revidert regnskap samt budsjett for neste driftsår.Gjør et
gruppestyre seg skyldig i uforsvarlig ledelse av sin gruppe, kan hovedstyret sette det ut av
funksjon og oppnevne nye medlemmer til å ivareta interessene inntil nyvalg blir holdt.
§ 13.3 Økonomi
Gruppestyret er ansvarlig overfor hovedstyret for gruppens økonomi.Gruppen kan vedta
tilleggskontingent til særformål innen gruppen. Disse midlene disponeres av
gruppestyret.Gruppens budsjett for neste driftsår skal legges frem for hovedstyret før
årsmøtet. Det skal føres regnskap i samsvar med gjeldende regler og bestemmelser (jfr.
heftet ”Idrettens kontoplan”). Revisor samt hovedstyrets formann og kasserer har rett til når
som helst å kontrollere gruppens regnskap og kassabeholdning.Gruppestyrene har ingen
bevilgningsmyndighet utover de saker som gjelder den idrettslige driften av gruppa.
§ 13.4 Møter
Gruppestyrene innkaller til møter og er vedtaksføre på samme måte som hovedstyret (jfr. §
12.4). Hovedstyrets formann skal underrettes om alle gruppemøter og har adgang til
disse.Gruppestyret skal føre protokoll over sine møter, og kopi av protokoller oversendes
hovedstyret/ arbeidsutvalg etter hvert møte.
§ 13.5 Arbeidsfordeling
Gruppestyret har samme arbeidsfordeling og de samme forpliktelser som hvert medlem i
hovedstyret.
Paragraf 14.0 Oppløsning
§ 14.1 Oppløsning
Oppløsning av klubben kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt
med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at
oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Sammenslutning med andre
lag anses ikke som oppløsning av klubben. Vedtak om sammenslutning og nødvendige

lovendringer i tilknytning til dette, treffes i samsvar med bestemmelser om lovendringer i §
15.
I tilfelle oppløsning tilfaller klubbens eiendeler Norges Idrettsforbund eller formål godkjent av
idrettskretsstyret.
Paragraf 15.0 Lovendringer
§ 15.1 Lovendringer
Endringer i denne loven kan bare foretas på ordinært årsmøte eller på ekstraordinært
årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte
stemmer. Lovendringer må godkjennes av idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.
§ 14.0 kan ikke endres.

