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§ 1 Navn 

a) NO: Norges Presisjonsrifleforbund (NPRF).  

b) EN: Norwegian Precision Rifle Federation (NPRF). 

§ 2 Formål 

1. NPRF skal bidra til å heve standarden for sikker bruk av våpen blant deltakerne og i 

samfunnet forøvrig. NPRF skal tilby sine direktemedlemmer og klubber en skyteform 

som vektlegger både skyteferdigheter og evnen til å bruke våpen og skyteferdigheter 

sammen, over ulike skyteavstander, skytestillinger og ytre faktorer. Skyteprogrammet 

(COF/øvelsene) skal være praktisk rettet, skytingen feltmessig, og simulere praktisk bruk 

av rifle. 

2. Vedlikeholde et nasjonalt sportslig regelverk forankret i et internasjonalt regelverk. 

3. Organisere en nasjonal serie inkludert en finale. 

4. Organisere deltakelse i, og utpeke deltakere til, mesterskap i regi av det internasjonale 

forbundet. 

§ 3 Organisering 

1. NPRF er et idrettsforbund. 
2. NPRF sitt høyeste organ er årsmøtet. 
3. NPRFs daglige drift ledes av forbundets styreleder med sitt valgte styre. 
4. NPRF er underlagt det internasjonale forbundet International Precision Rifle Federation 

(IPRF). 

§ 4 Medlemskap og kontingent 

1. Personer kan direkte, eller gjennom underlagte klubber, melde seg inn i NPRF. 
2. Medlemskontingent fastsettes av årsmøtet, og endringer gjelder fra og med påfølgende 

kalenderår. 
3. Direktemedlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett på årsmøtet, eller andre 

rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av NPRF etter at dato for forfall på 

kontingent har passert.  
4. Strykes et medlem kan det ikke tas opp som medlem før skyldig kontingent er betalt. 
5. Direktemedlemmer, eller klubber, som begår gjentatte og alvorlige brudd på vedtekter 

eller sportslig reglement, eller opptrer på en måte som kan skade NPRFs drift eller 

omdømme, kan etter et gyldig styrevedtak ekskluderes fra forbundet. 
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§ 5 Krav til medlemskap 

1. Direktemedlemmer i NPRF må i henhold til norsk lov må være skikket til å inneha og 

bruke egnet våpen for de respektive skytedisipliner under NPRF ved deltakelse på 

stevner i NPRF-serien. 

a. Direktemedlemmer skal følge NPRFs til enhver tid gjeldende sportslige 

reglement ved deltakelse på stevner i NPRF-serien. 

2. Klubber som ønsker medlemskap i NPRF må oppfylle følgende krav: 

a. Minimum fem (5) betalende medlemmer, som danner et styre og etablerer en 

klubb registrert i Enhetsregisteret. 

b. Vedtekter som oppfyller standarden som er definert i NPRFs mal for 

klubbvedtekter 

i. Klubbens vedtekter, og endringer, skal godkjennes av styret i NPRF. 

c. Etterleve NPRFs til enhver tid gjeldende sportslige reglement ved gjennomføring 

av stevner i NPRF-serien. 

d. Administrere innmelding og betaling av kontingent gjennom NPRFs sentrale 

medlemsregister. 

e. Søknad om medlemskap sendes skriftlig til styret i NPRF. En søknad må 

inneholde følgende: 

i. Klubbens sammensetning og geografiske tilhørighet 

ii. Informasjon om styresammensetning og kontaktperson 

iii. Beskrivelse av antall medlemmer og en navneliste. 

f. Utmelding skal skje skriftlig, og vil gjelde fra 01.01. det påfølgende året. En 

utmelding fritar ikke for skyldig kontingent. 

 

§ 6 Årsmøtet 

1. Årsmøtet er NPRFs høyeste organ. 

2. Årsmøtet avholdes årlig innen utgangen av første kvartal. Innkalling med saksliste skal 

publiseres til medlemmer og klubber seneste tre (3) uker før. Eventuelle forslag skal være 

innsendt senest én (1) uke før fastsatt møtedato. 

3. Medlemskontingent fastsettes årlig på årsmøtet, og vil først tre i kraft ved neste kalenderår. 

4. Medlemmer må ha betalt kontingent for inneværende år, og ha vært medlem i minst 2 

måneder, for å være stemmeberettiget. 

5. Klubbens stemmevekt defineres ut i fra det antall betalende medlemmer klubben har ved 

tidspunkt for årsmøte, som er dokumentert i NPRFs sentrale medlemsregister. 

Direktemedlemmer representerer seg selv med én stemme. 
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6. Styret skal fremvise revisorgodkjent resultatregnskap for aktivitetsåret. 

§ 7 Ekstraordinære årsmøter 

1. Ekstraordinære årsmøter holdes når:  

a. Styret bestemmer det. 

b. Et evt. overordnet organisasjonsledd (IPRF) bestemmer det. 

c. Når minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det. 

2. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, men med minst 14 dagers 

varsel. 

3. Et ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er 

kunngjort i innkallingen. 

§ 8 Vedtektsendringer 

1. Vedtektsendringer kan kun bli vedtatt av årsmøtet. Alternativt må det innkalles til et 

ekstraordinært årsmøte hvis endringen er av en tidskritisk karakter. Unntak er endringer 

av skyteteknisk regelverk og sikkerhetsreglement. 

2. Styret har mandat til å endre skyteteknisk regelverk og sikkerhetsreglement utenom 

årsmøtet. En slik endring er å oppfatte som midlertidig frem til årsmøtet kan endelig 

godkjenne endringen. 

§ 9 Styret 

1. Styret er beslutningsdyktig når styrets leder eller nestleder, og minst tre (3) andre 

styremedlemmer, er til stede. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. 

2. Styret skal lede forbundets virksomhet i samsvar med vedtektene og årsmøtevedtak, 

herunder behandle og fremme saker, gi uttalelser, oppnevne arbeidsgrupper og 

komitéer, behandle innkomne saker rundt skyteteknisk regelverk og 

sikkerhetsreglement, sponsorer etc. Styret ved kasserer skal forvalte forbundets midler i 

henhold til fastsatt budsjett besluttet av årsmøtet. 

3. Valg frekvens styre: 

a. Styrets leder: på valg hvert år 

b. Nestleder: velges for to (2) år, partallsår 

c. Styremedlem: velges for to (2) år, oddetallsår 

d. Kasserer: velges for to (2) år, partallsår 

e. Sponsor-/logistikkansvarlig: velges for to (2) år, oddetallsår 

f. Sekretær: velges for to (2) år, partallsår 
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g. Regions kontakt: velges for to (2) år, oddetallsår 

h. Varamedlemmer, seks (6) stk 

i. Regionkontakt Vest: velges for to (2) år, partallsår 

ii. Regionkontakt Sør: velges for to (2) år, oddetallsår 

iii. Regionkontakt Øst: velges for to (2) år, partallsår 

iv. Regionkontakt Midt: velges for to (2) år, oddetallsår 

v. Regionkontakt Nord: velges for to (2) år, partallsår 

vi. Kvinnekontakt: velges for to (2) år, oddetallsår 

4. Valgkomité består av inntil tre (3) personer, og personene er på valg ulike år, og velges 

på årsmøtet.  

• Valgkomitémedlem 1: oddetallsår 

• Valgkomitémedlem 2: partallsår 

• Valgkomitémedlem 3: oddetallsår 

5. Rolleoversikt for styret: se vedlegg side 7. 

§ 10 Økonomi 

1. Forbundets virksomhet finansieres av årlig medlemskontingent fra direktemedlemmer 

og medlemmer via klubber, samt tilskudd fra sponsorer. 

2. Ved tilfeller av utlegg gjort av medlemmer, og/eller styret, kan dette søkes refundert 

gjennom en søknad til styret som behandles i et styremøte. 

§ 11 Oppløsning 

1. Oppløsning av forbundet kan bare skje etter beslutning av årsmøtet. 

2. Et slikt forslag må ha 2/3 flertall av de avgitte stemmene. 

§ 12 Sosiale medier 

1. Sosiale medier spiller en stor rolle i suksessen og veksten for NPRF. Dette gjelder 

rekruttering, informasjon om miljøet, omdømme og profilering av sponsorer. 

2. NPRF tolererer ikke upassende oppførsel på sine sosiale medieplattformer. 

3. NPRF jobber mot å lage et inkluderende og positivt miljø som er dedikert til å hjelpe nye 

skyttere inn i sporten. NPRF håper at skyttere øker sin kunnskap, og kan utveksle 

erfaringer på en konstruktiv og respektfull måte gjennom sporten. 
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Vedlegg til § 9 styret 
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Styremedlemmer 
Styrets leder:  

● Foresatt for styret 
● Ansvarlig for styret og fremdrift 
● Fordele oppgaver 
● Sørge for god informasjonsflyt 
● Sette opp agenda, og kalle inn til styremøter (evt. via delegert) 
● Lede styremøtene 
● Ansvar for å kalle inn til årsmøte i hht. vedtekter.  
● Sørge for god kontakt med medlemmer.  

Nestleder / Styreleder:  
● Leders stedfortreder.  
● Oppdatert på hva som skjer.  
● Handlingsplan. Rekruttering etc. 
● Sosiale saker, eventuelt samlinger.  
● Dekke andre funksjoner 

Kasserer:  
● Delta i styrearbeid 
● Være en ressursperson 
● Ansvarlig for å føre regnskap 
● Økonomi 

Sponsor og logistikk 
● Sponsorkontakt 
● Sørge for jevn fordeling av sponsormidler 
● Logistikk av flagg osv. til bruk på stevner 

Sekretær: 
● Møtereferater 
● Webside ansvar 
● SSI koordinator 
● Informasjonsansvarlig 

Regionskontakt 
● Fungere som regionenes talerør inn i styret 
● Aktiv dialog med regionskontakter 
● Delta på styremøter 
● Være aktiv i miljøet.  
● Rekruttering som fokus 
● Utfordringer 


