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        Norsk Svartkruttunion 
 
1. Innledning 

1.1 Norsk Svartkrutt Union (NSU) er en sammenslutning av norske skytterlag og grupper av andre lag som har skyting 
med svartkruttvåpen på sitt program. 
 
1.2 NSU er en politisk nøytral organisasjon. 

1.3 NSU er tilsluttet Muzzle Loaders Associations International Commission (2016) Committee (MLAIC) og Muzzle 
Loaders Associations Scandinavian Committee (MLASC) og kan være tilsluttet andre nasjonale eller internasjonale 
organisasjoner. 

1.4 Nye versjoner av NSU’s  lover (inklusiv Skytereglement m/vedlegg) blir i framtiden identifisert ved 
approbasjonsdato på forsiden (2011). 

1.5 Medlemsklubber/medlemmer i NSU kan ikke uten godkjenning fra styret bruke vårt navn eller emblem på papir eller 
på internett på et slikt vis at det gir inntrykk av at det er en offisiell NSU nettside/skriv. For våre medlemsklubbers 
vedkommende er det greit at både vårt navn og emblem brukes så fremt det tydelig kommer frem at 
nettstedet/dokumentet tilhører en navngitt medlemsklubb i NSU. Annen bruk av NSU´s emblem administreres av styret. 
(2014) 

2. Formål 
2.1 NSU skal 

a) Som sentralorganisasjon for skyting med svartkruttvåpen organisere og lede arbeidet for svartkruttskytingens fremme. 

b) Ta vare på norsk våpenhistorie og skyting etter gammelt mønster og samle de interesserte til sosiale sammenkomster. 

c) Ha et oppdatert Skytereglement og fremme konkurranseskyting med svartkruttvåpen etter MLAIC's regelverk og ånd. 
NSU aksepterer automatisk nye forandringer som gjøres i regelverket til MLAIC. Forandringene må være i 
overensstemmelse med norsk lovgivning og ikke i strid med allerede vedtatte regler for NSU. Etablering av nye klasser 
skal imidlertid approberes på en generalforsamling før de blir offisielle NSU klasser (2011.) 

d) representere norsk skyting med svartkruttvåpen internasjonalt samt være bindeledd og kontaktorgan for MLAIC og 
andre internasjonale organisasjoner. 

3. Medlemskap 
3.1 Som medlem av NSU kan opptas ethvert skytterlag eller annen forening som tilfredsstiller følgende krav: 

- Minst en av NSU’s skytegrener på sitt aktivitetsprogram. 

- Følger NSU’s sikkerhetsregler (2011). 

- Minimum 5 medlemmer. 

- Opplæringsprogram for nye medlemmer. 

- Signert LOVNORM FOR LAG TILSLUTTET NORSK SVARTKRUTT UNION (2011). 

3.2 Søknad om opptagelse i NSU skal inneholde opplysninger om antall medlemmer. 

3.3 Lag eller forening som ønsker å melde seg ut av NSU, må sende skriftlig melding om dette til styret. Medlemskapet  
opphører i så fall fra utgangen av det år utmelding skjer. Utmelding fritar ikke for skyldig kontingent. Lag som skylder 
kontingent  for mer enn ett år, kan strykes av medlemsfortegnelsen. 

4. Kontingent 
4.1 Lagene skal svare kontingent til NSU etter de satser og regler som til enhver tid er vedtatt på NSU's 
generalforsamling. 
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5. Organisasjon 

5.1 NSU organiseres i fire distrikter - Sør- og Vestlandet, Østlandet, Midt-Norge og Nord- Norge. 

5.2 Hvert distrikt har en distriktsrepresentant valgt av generalforsamlingen (2007). 

5.3 Alle organisasjonsledd og medlemmer av NSU plikter å rette seg etter gjeldende lov for NSU, samt vedtak og 
bestemmelser som er i samsvar med disse lover. 

5.4 NSU ledes av en generalforsamling og et styre. NSU's virksomhet utøves gjennom distriktsrepresentanter og 
tilsluttede lag. 

 5.5  Muskedunderen er NSU's medlemsblad og kontaktorgan mellom medlemmene. Det utkommer så ofte det er 
behov for det, dog minst 4 ganger pr. år. Referater fra styremøtene trykkes i Muskedunderen. 

 
5.6 Regnskapet i NSU føres i hht vedtatte regnskapssystem for NSU (vedlegg B) (2015). 
 
5.7 I forbindelse med budsjettet skal generalforsamlingen vedta følgende satser: 
a. Medlemskontingent 
b. Kjøregodtgjørelse pr. km og evt. andre satser for reise (2022) 

 

6. Generalforsamling 
 
 6.1 NSU’s høyeste myndighet er ordinær generalforsamling som holdes årlig i forbindelse med Norgesmesterskapet 

i baneskyting. 
 

Forslag til behandling på generalforsamlingen gjengis i Muskedunderen sammen med innkallingen (2011). 
 

Styret, distriktsrepresentantene og tilsluttede lag har rett til å fremsette forslag. 
 
           For at et lovforslag skal være gyldig må det inneholde en eksakt lovtekst (2011). 
 

Ordlyden i en eventuelt vedtatt lovforandring (inklusiv Skytereglement m/vedlegg) skal signeres av oppnevnte 
personer på årsmøtet for å være gyldig (2011). 

 
6.2 Ekstraordinær generalforsamling innkalles av styret med minst 3 ukers varsel etter: 

 
1. vedtak av ordinær generalforsamling 

 

2. vedtak av styret 
 

3. krav fra minst en tredjedel av de tilsluttede lag. 
 

Ekstraordinær generalforsamling skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller kravet om innkalling til 
tinget. 

 
6.3 Stemmeberettigede representanter til generalforsamlingen er styret, distriktsrepresentene og representanter fra 
tilsluttede lag. Lagene kan møte med det antall representanter det er betalt kontingent for. 
 

           6.4 Antall stemmer per lag: 
- 1 representant fra lag med medlemstall fra 1 til 10 
- 2 representanter fra lag med medlemstall fra 11 til 20 
- 3 representanter fra lag med medlemstall fra 21 og oppover (1997). 

 
På generalforsamlingen kan ikke behandles lovforslag eller endringer i lov eller bestemmelser som ikke er oppført 
på den utsendte sakliste. 

 
Andre saker som ikke er ført opp på saklisten kan behandles og avgjøres når 2/3 av de stemmeberettigede forlanger 
det under behandlingen av dagsorden. (Strøket i 2016) 

 
6.5 Generalforsamlingen er beslutningsdyktig med det antall representanter som møter. Ingen representant har mer 
enn 1 stemme. Bare representantene har tale-, forslags- og stemmerett. Medlemmer av valgte og utnevnte utvalg og 
komitéer har talerett i saker som sorterer under vedkommende utvalgs/komités arbeids- og ansvarsområde. 
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6.6 Generalforsamlingens dagsorden er følgende: 

1. Godkjenne stemmeberettigede representanter. 

2. Vedta sakliste og forretningsorden. 

3. Velge ordstyrer og referent. 

4. Velge to representanter til å undertegne protokollen. 

5. Behandle styrets årsberetning. 

6. Behandle styrets reviderte regnskap for perioden. 

7. Vedta budsjett for kommende periode. 

8. Behandle innkomne forslag. 
 

9.  Velge representanter til følgende tillitsverv: 

a)  President for 2 år 

b)  Visepresident for 2 år 

c)  Sekretær for 2 år 

d)  Kasserer for 2 år 

e)  Muskedunder redaktør for 2 år (2013) 

f)  Nettredaktør for 2 år (2013) 

g)  MLAIC-delegat for 2 år (2009) 

h)  Distriktsrepresentant Sør- og Vestlandet for 1 år 

i)   Distriktsrepresentant Øststlandet for 1 år 

j) Distriktsrepresentant Midt-Norge for 1 år 

k) Distriktsrepresentant Nord-Norge for 1 år 

           l) 2 revisorer for 1 år 

          m) Leder og 2 medlemmer til NSU’s domsutvalg for 2 år 

           n ) Distriktsrepresentantene fungerer som NSU’s valgkomite (2004) 

           o) President, Kasserer og Redaktør velges samtidig (2021). 

           p) Visepresident, sekretær og MLAIC delegat velges samtidig og i de mellomliggende år (2021). 

            q) Juryen for NM-bane, det året, velges av årsmøtet (2009). 

           6.7 Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Blanke stemmesedler teller ikke og regnes som ikke      
avgitt. Når en kandidat ikke oppnår flertall (dvs. mer enn halvparten av de avigtte stemmer), foretas bundet omvalg mellom 
de 2 kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Alle 
vedtak på ordinær og ekstraordinær generalforsamling avgjøres med simpelt flertall når ikke annet er bestemt i loven. 

7. Styret  
7.1 Styret består av president, visepresident, sekretær, kasserer, Muskedunder-, nett- redaktør og MLAIC-delegat  (2013). 

Det skal holdes minst 4 styremøter hvert år. Styret er beslutningsdyktig med frammøtt antall, dog minimum tre.     
Vedtak  gjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har formannen dobbeltstemme. 

NSU er en landsomfattende organisasjon, hvilket betyr at det ofte vil være stor geografisk spredning av   
styrerepresentantene. En styrerepresentant kan derfor kreve å få delta på styremøtene via telefon (Skype.) (2011). 
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7.2 Styret er NSU’s utøvende myndighet og skal lede NSU’s virksomhet i samsvar med denne lov og vedtak på    
generalforsamlingen. Styret skal besørge de løpende forretninger og tjene som samlende og koordinerende instans for all 
virksomhet innen NSU. Styrets virksomhet fastsettes i instruks godkjent av generalforsamlingen. 

7.3 Styret kan utnevne komitéer og tilknytte assistenter til de enkelte verv etter behov. 

7.4 Styremedlemmer og assistenter får refundert utlegg som de har ved utførelsen av sine verv. Kvitteringer og bilag 
sendes inn senest 1 måned etter bilagsdato. Bilag på slutten av året må sendes inn senest 31.12 (2017). 

Styret og distriktsrepresentanter får kjøregodtgjørelse til og fra generalforsamling, på og avtroppende representanter får 
dekket en veg. Satsen for kjøregodtgjørelse bestemmes av generalforsamlingen.(2021) 

7.5 Styret har kontrollmyndighet ved Norgesmesterskap og internasjonale/nordiske stevner (våpenkontroll, jury etc.).    
Slike  arrangementer i Norge skal godkjennes av NSU. 

7.6 Når det skal være norsk sekretær i den nordiske samarbeidsorganisasjonen (Muzzle Loaders 

Associations Scandinavian Committee (MLASC)) skal sekretæren være et styremedlem i NSU. (2013) 

7.7 Muskedunderen og NSU´s nettside er styrets informasjonsorgan til NSU´s medlemmer. Det redaksjonelle            
ansvaret   for disse organene ligger hos styret som helhet. (2014). 

7.8 Styret skal sørge for at det er en oppdatert kopi av NSU´s lover og Skytereglement på vår nettside innen to måneder 
etter at de har mottatt signert referat fra generalforsamlingen. (2014) 

8. Mesterskap og stevner 
8.1 Norgesmesterskap, distriktsmesterskap og stevner som er ført opp på NSU’s terminlister, skal avvikles i samsvar med 
de til enhver tid gjeldende reglement for vedkommende skyte gren. Dersom datoen for et nasjonalt eller regionalt 
stevne ønskes endret, skal dette godkjennes på forhånd av styret. Søknaden må sendes så tidlig som mulig og ikke 
senere enn 1mnd før stevnet skulle vært eller ønskes arrangert. Dersom slik godkjenning mangler, vil stevnet få status 
som et internt klubbstevne. Ved nasjonale stevner skal skyting i en klasse ikke fordeles over flere dager. Det tillates at 
stevnets funksjonærer, etter informasjon til styret, kan skyte en annen dag, inntil en uke før stevnet. Det forutsettes 
da at distriktsrepresentant eller et medlem av styret er tilstede på den alternative skytedagen (2016). 

8.2 Bestemmelser for NSU’s mesterskap og stevner fastsettes av generalforsamlingen i Skytereglementet. (2011) 

8.3 Tid og sted (innbydelse) til VM, EM, nordisk mesterskap, norgesmesterskapene og distrikts mesterskapene publiseres 
i Muskedunderen og på vår internettside. (2011) 

8.4. Økonomisk støtte til Em og VM. Skal i utgangspunktet dekke følgende: startavgift, krutt, forsikring, bankett og reise. 
Det eksakte beløp blir vedtatt på generalforsamlingen. (2021) 

9. Rekorder 
Generalforsamlingen fastsetter NSU’s regler for rekorder. 

10 Straffebestemmelser 

 Straffebestemmelser om forgåelser fastsettes av generalforsamlingen. 

11. Oppløsning og lovendringer 
11.1 Forslag om oppløsning av NSU eller forandring av NSU som selvstendig skytterorganisasjon må vedtas på 2 
ordinære generalforsamlinger (med 1 års mellomrom) med minst ¾ flertall på begge generalforsamlingene (2009). 

I tilfelle oppløsning tilfaller NSU's eiendeler og økonomiske midler medlemsforeningene ved fordeling i forhold til antall 
medlemmer i de enkelte foreninger. Protokoller og arkiver gis til Riksarkivet. 

11.2 Forandringer i denne lov kan bare foretas av ordinær generalforsamling med 2/3 flertall. Endringer i 11.1 krever dog 
3/4 flertall. 
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INSTRUKS FOR TILLITSVALGTE  
President 
Innkalle til styremøter og lede disse. 

Sette opp sakliste på grunnlag av innkomne forslag og sende denne ut til styremedlemmene til riktig tid. 

Påse at vedtak gjøres i tråd med NSU’s lover. 

Påse at styrevedtak og generalforsamlingsvedtak gjennomføres. Skrive styrets beretning til generalforsamlingen. 

Sortere og fordele posten til de andre styremedlemmene. 

Ha ansvar for reglementet og utbredelsen av disse til medlemmene. 

Visepresident 
Kunne tre inn i presidentens sted når denne er fraværende eller forhindret fra å møte, og assistere presidenten generelt. 

Føre protokoll over Norgesrekorder, medaljer og bestenoteringer etc. 

Sekretær 
Skrive protokoll fra styremøter og arkivere denne. 

Formidle kopi av protokoll til styremedlemmene etter hvert møte. 

Holde kartotek over all korrespondanse til og fra NSU, unntatt individuelle henvendelser som overlates til 
distriktsrepresentantene. 

Sørge for at nye medlemsklubber mottar NSU’s lover og regler, samt MLAIC’s lover og reglementer. 

 

Kasserer  
Føre regnskap over alt av NSU’s økonomiske midler og kunne informere om dette på styremøter. 

Innkassere annonsepenger for Muskedunderen. Innkassere kontingenten fra medlemmene. 

Føre og holde ajour medlemskartotek og liste, med registrering av nye medlemmer, ut- meldinger, strykninger og eksklusjoner. 

Refundere utgifter til styremedlemmene. 

Forvalte NSU's beholdning av medaljer, merker og diplomer etc., formidle disse til ar- rangører og innkassere betaling for disse. 

Innkassere startkontingent for internationale stevner og sende den til arrangørene. (2018) 

Føre årsregnskap og legge dette fram for styret og generalforsamlingen. 

Sette opp budsjettforslag for kommende år sammen med styret og presentere dette for generalforsamlingen. 

Redaktør 
Samle og ordne stoff til Muskedunderen fra styremedlemmer, medlemmer og andre kilder. Utgi Muskedunderen til de bestemte 
tider. 

Føre protokoll over norske, nordiske og verdensrekorder, medaljer og bestenoteringer Holde arkiv over andre lands 
medlemsorganer. 

Skaffe annonsører til Muskedunderen. 
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MLAIC-delegat 
Være NSU’s kontakt ovenfor MLAIC og andre lands svartkruttorganisasjoner.  

Formidle informasjon fra MLAIC og dens medlemsland gjennom Muskedunderen og digitale medier (Facebook og Nettsiden + 
eventuelle fremtidige digitale plattformer).  

Organisere Norsk deltakelse på internasjonale stevner, herunder påmelding og sende den til arrangørene. Under Nordisk 
mesterskap skal delegaten delta på «Coordination Meeting» og får dekket reiseutgifter (rimeligste reise) i henhold til kvitteringer 
(Ikke mat og opphold).  

Under EM og VM har delegaten følgende gjøremål:  

• Delta på alle delegatmøter hvor man er innkalt.  

• Delta på andre møter hvor man er innkalt.  

• Delta i «Arbitration committee» dersom presidenten eller visepresidenten i MLAIC ber om dette.  

• Delta i våpen og utstyrskontroll på banen dersom MLAIC ber om dette.  

• Innlevering av eventuelle protester på vegne av Norske skyttere.  

• Være med å assistere dersom Norsk skytter vil se egen skive.  

• Betale for eventuelle Protester eller visning av skive (Dekkes av NSU).  

Dersom det i forhold til å utføre arbeidet som delegat kommer i konflikt med «egen» skyting under mesterskapet skal «egen» 
skyting vike for delegatjobben. MLAIC delegaten får dekket utgifter til reise og opphold til EM og VM (Ikke mat). Dersom 
MLAIC delegaten av personlige årsaker ber seg fritatt for reise er det styret i NSU som utpeker en vara. (2021) 

Distriktsrepresentanter 
Representere og markedsføre NSU og skyting med svartkruttvåpen i sitt distrikt. Representere sitt distrikt overfor NSU's styre. 

Samle og fremskaffe stoff og annonsører til Muskedunderen i sitt distrikt. 

Besvare individuelle henvendelser fra medlemmer og andre med forespørsler om medlemskap, reglement etc., og holde arkiv over 
denne korrespondanse for sitt distrikt. 

 

STRAFFEBESTEMMELSER OM FORGÅELSER 
 

§ 1 Virkeområde 
Forholdet til konkurranseregler  

Disse straffebestemmelsene gjelder for alle medlemmer og organisasjonsledd tilslut- tet NSU. Bestemmelsene gjelder 
også for lagsmedlemmer, skyttere, trenere og ledere. Straffebestemmelsene regulerer alle saker om straff. 

 

Organisasjonsledd kan ikke ha egne straffebestemmelser, men ha egne konkurransebestemmelser som gir hjemmel for 
sanksjoner ved overtredelse av konkurranseregler og som administrative forføyninger, uten at det regnes som straff etter 
dette kapittel: Irettesettelse, bot, tap av plasseringer og resultat og utelukkelse fra deltagelse i et bestemt tidsrom eller et 
bestemt antall konkurranser. 

 

 

§ 2 Straffebelagte handlinger/unnlatelser 
 

Straff etter disse bestemmelsene kan ilegges dersom person eller organisasjonsledd: 
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A) Bryter lover, vedtak, sikkerhetsforskrifter eller bestemmelser eller unnlater å etterkomme pålegg fra overordnet ledd. 
 

B) Begår økonomiske misligheter, utøver rettsstridig vold eller på annen måte opptrer uredelig eller uhøvisk. 
 

C) Gir usanne eller villedende opplysninger eller forklaringer. 
 

D) Arrangerer eller deltar i arrangement eller oppvisning med diskvalifisert eller ekskludert lag eller 
lagsmedlem, eller deltar i idrettsrelatert virksomhet i land NSU har vedtatt ikke å ha idrettslig samkvem med. 

 
E) Å nyte alkohol/rusmidler på bane, anlegg eller garderobe for skyttere, ledere eller lag. 

 
F) Eller på annen måte opptrer slik at det kan skade NSU`s eller svartkruttskytingens anseelse. 

 
 
§ 3 Skyld. Villfarelse 
 

For å kunne straffedømmes må det foreligge forsett eller uaktsomhet med unntak av de tilfeller som er beskrevet i 
§ 1-2 annet ledd. 

 

En forutsetning for at et organisasjonsledd kan straffes, er at noen som har handlet for organisasjonsleddet har 
utvist skyld. 

 
Manglende kjennskap til straffebestemmelser eller konkurranseregler etter at disse er gjort kjent i samsvar med § 
1-1 tredje ledd, er ikke straffebefriende eller straffenedsettende. 

 

§ 4 Straffer 
 

De straffene som kan idømmes er: 
 

A) Irettesettelse 
 

B) Bot 
 

C) Tap av rett til å ha valgte eller oppnevnte tillitsverv 
 

D) Tap av rett til å delta i konkurranser og organisert trening (diskvalifikasjon) 
 

E) Tap av medlemskap og derav følgende rettigheter (eksklusjon) 
 

F) Tap av rett til å arrangere stevner, eventuelt andre arrangementsmessige reaksjoner. 
 

G) Tap av hedersbevisning. 
 

Domsutvalget kan i forbindelse med fastsettelse av reaksjonen bestemme at den det gjelder, utelukkes fra 
fremtidig deltagelse i nasjonale mesterskap og internasjonalt i enhver sammenheng. I forbindelse med 
straff kan det idømmes tap av premier/mesterskap/rekorder når den straffbare handling kan ha hatt 
innflytelse på det oppnådde resultat. 
Straff etter bokstavene C) til F) kan idømmes for en begrenset tid eller for alltid. 

 

§ 5 Foreldelse 
 

Fristen for foreldelse er 2 år. Den regnes fra den dag det straffbare forhold er opphørt. Foreldelsen avbrytes når 
en sak anmeldes til NSU`s domsutvalg. 

 

§ 6 Saksbehandling 
 

Så vel enkeltperson som organisasjonsledd kan anmelde forgåelse, men bare organisasjonsledd har påtalerett, dvs. 
kan kreve at en sak blir reist. 
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Når anmeldelsen er godkjent av et organisasjonsledd, skal den inngis skriftlig til NSU`s domsutvalg så snart som 
mulig 

 
Anmeldelsen sendes snarest mulig og senest innen 2 uker i rekommandert brev til den anmeldte, som gis en frist 
på minst 3 uker til å komme med sine bemerkninger til den inngitte anmeldelse. Samtidig gjøres anmeldte 
oppmerksom på at saken kan bli avgjort på grunnlag av den inngitte anmeldelse, dersom vedkommende unnlater å 
fremkomme med sine bemerkninger innen den fastsatte tid. 

 
Enhver sak skal avgjøres så raskt som mulig. NSU`s domsutvalg skal påse at saken under forberedelsen ikke 
forsinkes ugrunnet og kan i den forbindelse sette frister, avskjære bevis og foreta annen forberedende 
saksbehandling. Enhver sak skal utredes nøye før den blir avgjort. Part har rett til å kreve muntlig forhandling, med 
mindre domsutvalget finner at dette ikke er nødvendig. Dersom det tas opp muntlig forklaring av parter eller vitner, 
skal partene varsles og ha rett til å være tilstede, eventuelt sammen med rådgiver. Bare de bevis som foreligger i 
saken og som begge parter er gjort kjent med, blir å legge til grunn for avgjørelsen. Enhver rimelig tvil skal komme 
anmeldte til gode. 

 
Ingen kan være med på forberedelsen av saken eller avgjørelsen som selv er interessert i saken, har inngitt 
anmeldelse, eller vært med på behandlingen av den i lavere instans eller som på forhånd offentlig har gitt sin 
oppfatning av saken til kjenne, eller det foreligger andre særlige grunner som er egnet til å svekke tilliten til 
dennes habilitet. 

 
Avgjørelsen skal begrunnes. Det skal redegjøres for hvilket forhold som anses bevist, og hvilken 
straffebestemmelse som legges til grunn. 

 
Melding om avgjørelse sammen med begrunnelsen for denne skal sendes anmeldte i re- kommandert brev. 
Samtidig skal underretning gis om frist for overprøving av avgjørelsen og om til hvem kravet om overprøving 
skal rettes. 

 

§ 7 Suspensjon 
 

Når det er grunn til å anta at en person vil bli dømt til straff etter § 4 bokstav C) eller D) og særlige grunner taler 
for det, kan NSU`s domsutvalg beslutte at den det gjelder suspenderes. Suspensjon kan besluttes for inntil 2 
måneder av gangen. Den samlede  
suspensjonstid må ikke overstige den tid vedkommende antas å ville miste sine rettigheter ved endelig dom. 

 
I suspensjonstiden taper vedkommende de rettigheter NSU`s domsutvalg bestemmer innenfor de rammer som 
fremgår av § 4 første ledd bokstav C) og D). Suspensjonstiden skal komme til fradrag i den straff som måtte bli 
utmålt. 

 

Den som blir suspendert, skal straks underrettes om beslutningen og at suspensjonsvedtaket kan ankes inn for 
NSU`s styre. 

 

§ 8 Overprøving 
 

Anmeldende organ og domfelte kan anke en avgjørelse til NSU`s styre. 
Anken må fremsettes skriftlig og senest innen 14 dager etter at vedkommende er blitt kjent med avgjørelsen. 
Kravet fremsettes for NSU`s domsutvalg og sendes av dette sammen med sakens dokumenter til NSU`s styre 
som skal foreta overprøving. 

 
En anke som er fremsatt etter at ankefristen er utløpt, skal avvises med mindre ankeinstansen finner at 
oversittelsen ikke bør legges den ankende til last, eller det av særlige grunner finnes rimelig at anken likevel blir 
prøvd. 

 
Anken skal behandles så snart som mulig. Bestemmelsene i § 6 får tilsvarende anvendelse. Ankeinstansen kan: 

A) Avvise saken p.g.a. formelle feil 
 

B) Oppheve underinstansens avgjørelse, sende saken tilbake til ny behandling og gi retningslinjer for den nye 
behandling 

 
C) Stadfeste den påklagde avgjørelsen 
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D) Avsi ny dom 
 
§ 9 Straffens ikrafttreden 
 
Dommen trer i kraft når saken er endelig avgjort. Eventuell suspensjon går til fradrag i straffen, jfr.§ 7annet ledd. 
 

§ 10 Offentliggjørelse. Taushetsplikt. 
 

Saker som behandles etter disse bestemmelsene skal vanligvis ikke offentliggjøres. Den instans som treffer 
avgjørelse i saken kan når særlige grunner foreligger, vedta at avgjørelsen skal offentliggjøres, og på hvilken 
måte dette skal skje. NSU`s styre kan gi regler om taushetsplikt. 
NSU`s styre kan vedta offentliggjøring i saker hvor dette finnes påkrevet av allmenne hensyn. 

 

§ 11 Saksomkostninger. Utgiftsdekning. 
 

Dersom anmeldte helt eller delvis frifinnes, kan domsinstansen tilkjenne saksomkostninger i den utstrekning disse 
finnes rimelige og nødvendige. 
Nødvendige utgifter til vitner erstattes kun når disse er innkalt av domsinstansen. Utgifter til sakkyndige erstattes 
kun når disse er oppnevnt av domsinstansen og utgiftene anses som rimelige. 

 
Når part er tilstede under muntlige forhandlinger etter anmodning fra domsinstansen, kan instansen beslutte å 
erstatte reise-og diettutgifter etter NSU`s satser, jfr. dog første ledd. Tapt arbeidsfortjeneste erstattes ikke, jfr. 
første ledd. 
Hvis domfeltes forhold gir grunn til det, kan domsinstansen ilegge vedkommende saks- omkostninger. 

 

§ 12 Gjenopptagelse 
 

Til fordel for den som er ilagt straff, kan en sak som ellers er endelig avgjort av NSU`s styre, gjenopptas når det 
fremkommer opplysninger som man antar ville ha medført et annet resultat. Til skade for den som er frifunnet, 
kan en sak som ellers er endelig avgjort, gjenopptas når det på grunn av egen tilståelse eller andre nye 
opplysninger eller bevis er overveiende sannsynlig at vedkommende er skyldig i en straffbar handling. 

 
Begjæring om gjenopptagelse sendes den instans som sist har avgjort saken. Blir begjæringen om gjenopptagelse 
avslått, kan den overprøves, unntatt for avslag behandlet av NSU`s styre. 
Blir begjæringen om gjenopptagelse tatt til følge, bestemmer gjenopptagelsesinstansen hvordan saken videre skal 
behandles og kan selv avgjøre saken. 
Bestemmelsene i § 6 får anvendelse så langt de passer. 

 
§ 13 Benådning 

NSU`s generalforsamling kan etter søknad når særlige omstendigheter taler for det, gi benådning. 
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LOVNORM FOR LAG TILSLUTTET NORSK SVARTKRUTT 
UNION 

 

Lov for .............................................................................................................. Stiftet ......................... (dato) 

Vedtatt den ............................ med senere endringer senest av ...................... (dato) Godkjent av 

.............................................. den .................................. 

1 Formål 
 

Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme arbeidet for å ta vare på norsk våpenhistorie og skyting 
etter gammelt mønster. 
2 Laget er medlem av Norsk Svartkrutt Union (NSU). 

 
Laget har sete i ....................................................................... kommune. 

 
3 Medlemmer 

 
Enhver som innordner seg lagets og overordnede myndigheters lover kan tas opp som medlem. Ved innmelding 
oppgis alder og bopel, og om søkeren før har vært eller er medlem av lag tilsluttet NSU. 

 
Opptak av nytt medlem skal straks føres inn i medlemsprotokollen. En søker kan ikke tas opp uten at forpliktelsene 
til andre lag innen NSU er ordnet. 

 
Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag kontingent er betalt. For å ha stemmerett må et medlem ha 
fylt 16 år, ha vært tilsluttet laget i minst 1 måned og ha sitt forhold til laget i orden. 

 
Ethvert medlem plikter å overholde NSU's og lagets lover og bestemmelser. For straffesaker gjelder 
NSU's "Straffebestemmelser om forgåelser". 

 
4 Kontingent 

 
Kontingenten betales forskuddsvis, og størrelsen fastsettes hvert å av årsmøtet. Medlemmer under 17 år betaler 
lavere kontingent. 

 
Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, mister sine rettigheter og kan av styret strykes av laget. 
Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig  
kontingent og andre forpliktelser er ordnet. Styret har høve til å sette ned eller frafalle kontingent ved sykdom, 
arbeidsløshet, militærtjeneste eller av andre gyldige grunner. 

 

5 Årsmøte 
 

Lagets høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år i ............... måned. Årsmøtet innkalles av styret med 
minst 3 ukers varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. 

 
Forslag må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. (Fullstendig sakliste skal være tilgjengelig for 
medlemmer senest en uke før årsmøtet. Denne bestemmelsen er ikke obligatorisk.) 

 
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. I alle saker skal vedtakene, for å 
være gyldige, være fattet med flertallet av de avgitte stemmer, når ikke annet er bestemt i loven. De vedtak som 
gjøres, må være i samvsvar med over- ordnet organisasjons lover og bestemmelser. 

 

Årsmøtet skal: 

1. Behandle årsmelding. 

2. Behandle regnskap i revidert stand. 

3. Behandle innkomne forslag og saker. 

4. Fastsette kontingent. 
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5. Vedta budsjett. 

6. Velge følgende tillitsmenn: 

a) Styre, bestående av leder, nestleder, sekretær, kasserer og ett styremedlem, samt to vararepresentanter. 

b) Revisorer med vararepresentanter. 

c) Representanter til ting i de organisasjoner laget er tilsluttet. 

d) Valgkomité på 3-5 personer. 

Valgbare er alle stemmeberettigede medlemmer 
 

Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Blanke stemmesedler teller ikke og regnes som 
ikke avgitt. 

 

Når en kandidat ikke oppnår flertall (dvs. mer enn halvparten av de avgitte stemmer), foretas bundet omvalg mellom 
de 2 kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

 
6 Ekstraordinære årsmøter 

 
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det, eller en tredjedel av de stem- meberettigede medlemmer 
krever det. Det kunngjøres på samme måte som ordinære årsmøter og innkalles av styret med minst 14 dagers 
varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker kravet om årsmøte omfatter og som er 
kunngjort i innkallingen. 

 
7 Medlemsmøter 

 
Medlemsmøter holdes når styret finner det nødvendig. 

 
8 Styret 

 
Laget ledes av styret, som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal: 

1 Iverksette årsmøtets og overordnede myndigheters vedtak og bestemmelser. 2 Forestå lagets daglige 

ledelse og representere dette utad. 

3 Oppnevne etter behov komitéer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for 
disse organer. 

 
4 Etter evne søke å løse lagets oppgaver, jfr. pkt. 1, vedt treningsvirksomhet, stevne- opplegg og på annen 
måte ivareta lagets og medlemmenes interesse. 
Styret skal holde møte når lederen bestemmer eller et flertall av styremedlemmene for- langer det. 

 
Et møte er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Over styrets møter føres protokoll. 
Alle vedtak i styret fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. 

 
9 Styrets arbeid 

 
1. Lederen har den daglige ledelse av laget. Han skal anvise alle utbetalinger og lede styrets forhandlinger og lagets 
møter hvis ikke annet er fastsatt. Han skal påse at valg, adresseforandringer og annet som har interesse for NSU 
blir meldt. Lederen skal sammen med kassereren og revisorene sende inn oppgaver over lagets medlemmer pr. 1. 
januar til NSU. 

 

2. Nestlederen fungerer som leder under dennes fravær. 
 

3. Sekretæren skal føre protokoll over alle styremøter, medlemsmøter og årsmøter. Han skal i samråd med 
lederen føre lagets korrespondanse. Han skal dessuten være lagets arkivar. 

 
4. Kassereren plikter å sette seg inn i de for idretten *) til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser og føre 
regnskap og medlemsfortegnelse i samsvar med disse. Styret bestemmer hvor stort beløp kassereren til enhver tid 
kan ha i kassen. 
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Underkasserere kan velges hvis det er behov for det. 
 

5. Revisorene skal gjennomgå regnskapene i samsvar med idrettens 
revisjonsbestemmelser *). 
*) Jfr. heftet "Idrettens Kontoplan". 

 
10 Oppløsning 

 
Oppløsning av laget kan bare vedtas på ordinært årsmøte med to tredjedels flertall, etter at forslag om dette på 
forhånd er satt på saklisten, som er tilsendt medlemmene minst 14 dager før møtet. Blir oppløsning vedtatt med 
minst to tredjedels flertall, holdes ek- 
straordinært årsmøte 3 måneder senere. For at laget skal oppløses, må vedtaket her gjentas med to tredjedels flertall. 

 
Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om  
sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til disse treffes i samsvar med bestemmelsene om 
lovendringer, jfr. pkt. 11. 

 
11 I tilfelle oppløsning tilfaller lagets eiendeler NSU eller en eventuell moderklubb. 

 
12 Lovendring 

 
Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, etter å være oppført på saklisten, og 
krever to tredjedels flertall av de avgitte stemmer. 

 
Pkt. 11 kan ikke endres. 
Lovendringer må sendes NSU til godkjenning. 
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