
LOV FOR DEN NORSKE SKISKOLE   
  

Vedtatt den 19. april 1998, sist endret 19. april 1998.    

  

  

1 FORMÅL   
  

§ 1-1 Foreningens navn er den Norske Skiskole (DNS), stiftet 1956.  

Den Norske Skiskole (DNS) er en landsomfattende og frittstående forening for  

skilærere og skiinstruktører i Norge.  

  

§ 1-2 Den Norske Skiskoles formål er å fremme interesse for allsidig skiløping.  

  

§ 1-3 Dette formål søkes nådd ved å arbeide for å :  

• fremme og forestå ensartet og allsidig undervisning og instruksjon i skiløping  

•  fremme forståelse og samhold medlemmene imellom, samt på virke for  

medlemmenes anseelse og innflytelse.  

•  virke for skisportens og skiinstruksjonens fremme  

•  bidra til å videreutvikle og oppdatere det faglige nivået gjennom kurs og  

seminarer  

•  sikre best mulig arbeidsvilkår for medlemmene  

•  søke kontakt og samarbeid med andre organisasjoner, nasjonalt og  

internasjonalt, som arbeider med spørsmål som vedrører skiidrett og  

skiinstruksjon, samt skolevesen og offentlige myndigheter.  

•  virke for å ivareta skilærere og skiinstruktørers interesser  

• utvikle rammeplaner, lover og regler for utdanning  

•  forestå en ensartet bedømmelse av eksamener  

•  utarbeide kursmateriell, skilitteratur og annet undervisningsmateriell  

•  styrke skilærere og skiinstruktørers forhold til reiselivsnæringen  

  

§ 1-4 Den Norske Skiskole har alene det nasjonale ansvaret for utdanning og autorisasjon av  

barneskiinstruktører, (grunnutdanning), skiinstruktører, skilærere, sjefsinstruktører og  

sensorer.  

  

§ 1-5 Utdanningskurser i Den Norske Skiskoles navn skal gjennomføres etter DNS sitt  

regelverk.  

  

  

  

2  MEDLEMSSKAP   
  

§ 2-1 Som medlemmer kan opptas enhver skilærer, skiinstruktør, barneskiinstruktør og  

skileikleder som tilfredstiller de krav Den Norske Skiskole fastsetter for godkjenning  

av slike.  Instruktører som har gjennomgått annen  autorisasjon godkjent  av Den  

Norske Skiskole kan opptas som medlem.  

  

§ 2-2 ISIA-medlemskap tildeles skilærere i henhold til ISIA's regelverk. IVSI-medlemskap  

tildeles skiinstruktører, barneskiinstruktører og skileikledere i henhold til IVSI's  

regelverk.  

  



§ 2-3 Medlemskap i Den Norske Skiskole er et direkte medlemskap, uavhengig av  

tilknytning til lokalavdeling.  

  

§ 2-4 Æresmedlem kan bare den bli som har gjort seg særlig fortjent gjennom virksomhet i  

foreningen eller ved arbeid  for dens formål. Æresmedlemmene innvoteres av styret i  

Den Norske Skiskole.  Avstemning skal være skriftlig, og avgjøres ved simpelt flertall.   

Forslagene er ikke gjenstand for ordskifte.  Den Norske Skiskole kan ha  egne  

statutter for æresmedlemmer. Tidligere æresmedlemmer i tilsluttede foreninger  

beholder sitt æresmedlemskap i Den Norske Skiskole.  

  

  

3 ORGANISASJON   
  

§ 3-1 Den Norske Skiskole er en landsomfattende forening. Foreningen styres av et  

hovedstyre. Foreningen er delt opp i regionale lokalavdelinger med eget styre.  

  

§ 3-2 Opprettelse av lokalavdelinger må godkjennes av styret i Den Norske Skiskole.   

 Lokalavdelingene forplikter  seg til å følger Den Norske Skiskoles lover.  

  

§ 3-3 Den Norske Skiskoles virksomhet ivaretas av:  

  - Generalforsamlingen  

  - Styret for Den Norske Skiskole  

  - Styrets arbeidsutvalg  

  - Den Norske Skiskoles fagutvalg og komiteer  

  - Lokalavdelingenes årsmøte  

  - Lokalavdelingenes styre  

  - Lokalavdelingenes fagutvalg og komitéer  

  

  

  

4 GENERALFORSAMLING   
  

§ 4-1 Generalforsamlingen er Den Norske Skiskoles øverste myndighet.   

 Generalforsamling skal avholdes hvert år i månedskiftet november/desember.  

 Foreningsåret løper fra 1. september til 31. august.  

  

§ 4-2 Til generalforsamlingen innkalles alle foreningens medlemmer.   

Generalforsamlingen er åpen for alle medlemmer som har betalt årskontingent senest  

en måned før generalforsamlingen. Alle medlemmer med møterett har tale-, forslags-  

og stemmerett ved generalforsamlingen.  

  

§ 4-3 Generalforsamlingen innkalles skriftlig til alle medlemmer med 4 ukers varsel.  

Ekstraordinær generalforsamling innkalles på samme måte og med samme frist som  

ordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling innkalles dersom 1/20-  
del av medlemmene skriftlig krever dette.  

  

§ 4-4 Sammen med innkallingen til ordinær generaforsamling skal følge :  

  -  Saksliste  

  -  Årsberetning fra styret  

  -  Årsberetning fra utvalg  



  -  Regnskap  

  -  Forslag til budsjett  

  -  Forslag til kontingent  

  -  Valgkomitéen forslag til styre  

  -  Øvrige saker som skal behandles på generalforsamlingen  

  

Dersom mindre enn 30 av medlemmene møter, skal det avholdes ny generalforsamling  

innen 14 dager etter den avlyste generalforsamlingen. Vedtak fattet av ny  

generalforsamling er endelig uansett hvor mange som møter.  

  

§ 4-5 Generalforsamling skal behandle:  

    1  Godkjenning av innkalling og dagsorden  

    2  Valg av møteleder  

    3  Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen  

    4  Styrets årsberetning   

    5  Utvalgenes årsberetning  

    6  Revidert regnskap med revisjonsberetning  

    7  Styrets forslag til budsjett  

    8  Fastsettelse av medlemskontingent og fordeling av   

        denne mellom styret og lokalavdelingene  

    9  Innkomne forslag  

   10  Valg av tillitsmenn  

   - Styre  

   - Revisor  

   - Valgkomité  

   - Valg av representanter til ISIA og IVSI  

   11  Eventuelt  

  

§ 4-6 Generalforsamlingen kan ikke treffe beslutninger om andre saker enn hva angitt i  

innkallelsen. Særlig presserende saker kan tas opp til behandling dersom 2/3 av de  

stemmeberettigede samtykker i dette.  

  

§ 4-7 Generalforsamlingen ledes av møteleder valgt av generalforsamlingen.  Det føres  

protokoll fra generalforsamlingens forhandlinger under møteleders ansvar.  

  

§ 4-8 Generalforsamlingen treffer sine beslutninger ved simpelt flertall.  Ved stemmelikhet  

har formannen dobbeltstemme. Skriftlig avstemming skal foretas når en av  

medlemmene krever dette. Skriftlig avstemming foretas alltid når det er flere  

kandidater til et verv.  

  

§ 4-9 Alle medlemmer av foreningen er valgbare.  

  

§ 4-10 Valg av styrets medlemmer skjer enkeltvis.  Alle valg skjer ved simpelt flertall.    

Ved stemmelikhet har formannen dobbeltstemme. Alle styrets medlemmer velges for  

en periode på to år, dog slik at en halvpart av styrets medlemmer velges hvert år.  

  

§ 4-11 Valgkomitéen betstår av tre personer.  Et medlem av valgkomitéen skiftes ut hvert år.   

Valgkomitéen velger selv sin formann.  Valgkomitéens formann er ansvarlig for at  

komitéens innstilling er styret i hende senest seks uker før generalforsamlingen.  

  



  

5 STYRET   
  

§ 5-1 Styret velges av generalforsamlingen.  Styret er foreningens høyeste organ mellom  

generalforsamlingene.    

  

§ 5-2 Styret skal arbeide for Den Norske Skiskoles formål og føre kontroll med  

virksomheten.  

  

§ 5-3 Styret skal ta beslutninger i saker av vesentlig betydning for Den Norske Skiskole og  

dens medlemmer.  

  

§ 5-4 Styret består av :  

  - Formann  

  - Nestformann (Nasjonal formann)  

  - Internasjonal formann (International President)  

  -  Kasserer  

  -  Tre styremedlemmer  

 Det velges tre vararepresentanter til styret.  

  

§ 5-5 Internasjonal formann er ansvarlig for foreningens kontakt med IVSI og ISIA.   

Internasjonal formann velges blant foreningens ISIA.medlemmer.  

  

§ 5-6 I formannens fravær ledes styret av nestformannen, i dennes fravær internasjonal  

formann.  

  

§ 5-7 Styret kan innenfor budsjettrammer fastsatt av generalforsamlingen leie lønnet hjelp.  

 Foreningen kan innenfor samme budsjettrammer engasjere lønnet forretningsfører.    

 Styret utarbeider instruks for stillingene.  

  

  

6 STYREMØTER   
  

§ 6-1 Styremøter sammenkalles og ledes av formannen.  Styremøter avholdes minst fire  

ganger i året.  Formannen skal innkalle til styremøte dersom tre av styrets medlemmer  

krever det.   

  

§ 6-2 Innkalling til styremøter sendes styremedlemmene 2 uker før møtet. Med innkalling  

skal følge saksliste og forslag til behandling. Saker som ikke er ført på sakslisten kan  

bare behandles hvis styret vedtar dette med simpelt flertall.  

  

§ 6-3 Styrets sekrætær fører protokoll over styrets møter.  Referat fra styrets møter sendes  

lokalavdelingene.  I sekretærens fravær føres protokollen av et styremedlem.    

  

§ 6-4 Styret treffer sine beslutninger med simpelt flertall.  I tilfelle stemmelikhet har  

formannen dobbeltstemme.  

 Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er tilstede.  

Styremedlemmenes vararepresentanter, medlemmer av fagutvalg og internasjonale  

representanter har møterett og talerett, men ikke forslagsrett og stemmerett.  

  



§ 6-5 Medlemmer av styret kan ikke delta ved behandling av saker hvor medlemmet har  

fremtredende personlig eller økonomisk interesse.  

  

  

7 ARBEIDSUTVALGET   
  

§ 7-1 Dersom det er behov for dette kan styret oppnevne et arbeidsutvalg.  

 Arbeidsutvalget velges av styret og består av:  

  - Formann i Den Norske Skiskole  

  - 2 eller flere medlemmer  

 Arbeidsutvalget velges for 1 år  

  

§ 7-2 Styret eller arbeidsutvalget skal sette i verk styrets beslutninger og besørge de løpende  

forretninger. Arbeidsutvalget holder jevnlig møter og kan blant annet:  

  - forestå regnskapsførsel,  

  - utarbeide forslag til arbeidsprogram og budsjett,  

  - tilrettelegge saker for styret  

  - gjennomføre vedtak besluttet av styret  

  

§ 7-3 Formannen innkaller til møter i arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget skal også innkalles  

når minst 2 av arbeidsutvalgets medlemmer krever det. Arbeidsutvalget er  

beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede. Står stemmetallet likt ved  

votering har formannen dobbelstemme.  

  

§ 7-4 Det skal skrives referat fra arbeidsutvalgets møter.  

  

§ 7-5 Arbeidsutvalget rapporterer til Den Norske Skiskoles styre og skal ved hvert styremøte  

orientere om arbeidet.  

  

§ 7-6 Den Norske Skiskoles revisorer kan ikke være medlem av arbeidsutvalget.  

  

§ 7-7 Utgifter ved styrets og arbeidsutvalgets møtearrangementer dekkes av Den Norske  

Skiskole.  Reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med møter dekkes av styret i  

forhold til budsjett fastsatt av generalforsamlingen.  

  

  

8 UTVALG   
  

§ 8-1 Styret oppnevner utvalg og/eller personer de finner nødvendig for å gjennomføre  

arbeidsoppgaver.  

  

§ 8-2 Utvalg og/eller personer som er oppnevnt rapporterer direkte til styret og er ansvarlig  

overfor dette.  

  

§ 8-3 Reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med møter i spesielle arbeidsutvalg og  

deltakelse på kurs og seminarer nasjonalt og internasjonalt, kan etter søknad dekkes  

helt eller delvis av Den Norske Skiskole, i den grad Den Norske Skiskoles økonomi  

tillater dette.  

  

  



9 ØKONOMI OG REGNSKAP   
  

§ 9-1 Styret er ansvarlig for forvalting av foreningens økonomi, og at dens midler forvaltes  

og disponeres i samsvar med foreningens lover og generalforsamlingens beslutninger.    

  

§ 9-2 Styret er ansvarlig for at regnskap føres i samsvar med god regnskapskikk.  

  

§ 9-3 Styret innkrever kontingent fra samtlige medlemmer og administrerer utsendelse av  

IVSI og ISIA-kort og merker, samt foreningens medlemsblad. Innbetalt kontingent  

avregnes med lokalavdelingene i henhold til fordelingsnøkkel som vedtatt på siste  

generalforsamling. Medlemskontingenten forfaller til betaling 1. oktober.  

  

§ 9-4 Styret holder løpende kartotek over alle foreningens medlemmer.  Av  

medlemskartoteket skal det til enhver tid fremgå hvilke medlemmer som har betalt  

kontingent. Nye medlemmer fordeles månedlig til respektive lokalavdelinger.  

  

§ 9-5 Styret holder løpende kartotek over alle utdannede skilærere, skiinstruktører,  

barneskiinstruktører og skileikledere autorisert av Den Norske Skiskole.  

Kartoteket skal ajourføres årlig i forhold til etterutdanning og tilleggseksamener  

upåaktet om personene er medlemmer i Den Norske Skiskole.  

  

§ 9-6 Foreningen styre skal ved avslutningen av hvert foreningsår fremlegge årsregnskap og  

årsberetning. Foreningens regnskapsår følger foreningsåret.  

  

§ 9-7 Årsregnskapet skal bestå av:  

  - Driftsregnskap for foreningsåret.  

  - Balanse ved foreningsårets utløp.  

Årsoppgjøret skal undertegnes av samtlige styrets medlemmer.  Har noen av styrets  

medlemmer innvendinger mot regnskapet skal vedkommende underskrive med  

påtegnet forbehold, og gi en nærmere redegjørelse for dette i årsberetningen.  

  

§ 9-8 I årsberetningen skal styret gi opplysning om forhold som er av viktighet ved  

bedømmelse av foreningens virksomhet og stilling, og som ikke klart fremgår av  

årsregnskapet.  Dette gjelder også forhold som er inntruffet etter foreningsårets  

avslutning.   

  

§ 9-9 Foreningens styre plikter å legge frem forslag til budsjett for kommende foreningsår  

på den ordinære generalforsamling.  

  

  

10 REVISJON   
  

§ 10-1 Revisor skal såvel tallmessig som disponeringsmessig avgi innstilling om regnskapets  

godkjennelse.  Revisor plikter å sette seg grundig inn i foreningens lover.  

  

§ 10-2 Ved brudd på foreningens lover og regler, skal revisor gi innberetning til styret, som  

legger frem saken på første generalforsamling.  

  

§ 11-3 Foreningens tillitsvalgte plikter å gi revisor de opplysninger denne ber om.  

Revisor kan kreve adgang til alle foreningens eiendeler, herunder regnskapsbøker og  



systemer, møteprotokoller og brev, samt øvrige arkivsaker.  

  

§ 11-4 Revisor skal i årsregnskapet gi påtegning om at regnskapet er revidert.    

 Finner han at regnskapet ikke bør godkjennes, skal dette påtegnes protokollen.   

 Avdekker revisor øvrige kritikkverdige forhold skal dette påtegnes protokollen.  

 Revisor skal føre en revisjonsprotokoll som er foreningens eiendom.  

  

  

11 UTDANNING   
  

§ 11-1 Den Norske Skiskole utdanner og godkjenner skilærere, skiinstruktører,  

barneskiinstuktører, skileikledere, sjefsinstruktører og sensorer etter retningslinjer  

fastsatt av styret.  

  

§ 11-2 Den Norske Skiskole skal årlig sørge for at :  

- det arrangeres tilstrekkelig med kurs for skileikledere,  

barneskiinstruktører, skiinstruktører og skilærere  

-  det årlig arrangere etterutdanningskurs for skileikledere,  

barneskiinstruktører, skiinstruktører, skilærere sjefsinstruktører og  

sensorer.  

 -  gi råd og veiledning vedrørende start og drift av skiskoler,  

  -  gi informasjon til organisasjoner og skoler om skiundervisning,  

  -  ta initiativ til skiinstruktørsamlinger regional og nasjonalt  

  

§ 11-3 Sjefinstruktørene rapporterer til arbeidsutvalget/styret.  

  

  

12 INTERNASJONALT SAMARBEID   
  

§ 12-1 Den Norske Skiskole er direkte medlem av  

  - Den Nordiske Skiskolens Råd  

  - INTERSKI  

  - IVSI  

  - ISIA  

  

§ 12-2 Den Norske Skiskoles styre ved internasjonal formann utnevner en egen komite som  

ivaretar samarbeidet med INTERSKI, IVSI og ISIA. Styret oppnevner representanter  

til å møte for Den Norske Skiskole i internasjonale fora.  

  

  

13 LOKALAVDELINGER   
  

§ 13-1 Den Norske Skiskole skal ha lokalavdelinger der medlemsmassen tilsier dette er  

naturlig.  

  

§ 13-2 Lokalavdelingenes virksomhet ivaretas av :  

  -  Lokalavdelingenes årsmøte  

  -  Lokalavdelingenes styre  

  -  Lokalavdelingenes fagutvalg og komitéer  

  



§ 13-3 Lokalavdelingene styrer selv sin økonomi, og har alene ansvaret for forvaltningen av  

sine eiendeler.  

  

§ 13-4 Dersom en lokalavdeling legges ned eller innstiller sin virksomhet, skal avdelingens  

midler og eiendeler forvaltes som urørlig fond i fem år av styret i Den Norske  

Skiskole. Dersom det i løpet av disse fem år opprettes ny avdeling eller aktiviteten  

gjenopptas i regionen, skal midlene tilbakeføres avdelingen.    

Etter utløp av femårsperioden overføres midlene til Den Norske Skiskoles alminnelige  

fond.  

  

  

14 LOKALAVDELINGENES ÅRSMØTE   
  

§ 14-1 Årsmøtet er lokalavdelingenes øverste myndighet.   

Årsmøte skal avholdes hvert år, senest 6 uker før Den Norske Skiskoles ordinære  

generalforsamling. Foreningsåret løper fra 1. september til 31. august.  

  

§ 14-2 Til årsmøtet innkalles alle lokalavdelingens medlemmer.   

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer som har betalt årskontingent senest to uker før  

årsmøtet.  Alle medlemmer med møterett har tale-, forslags- og stemmerett ved  

årsmøtet.  

  

§ 14-3 Årsmøtet innkalles skriftlig til alle medlemmer med 4 ukers varsel.  

Ekstraordinært årsmøte innkalles på samme måte og med samme frist som ordinært  

årsmøte. Sammen med innkallingen til ordinært årsmøte skal følge :  

  - Saksliste  

  - Årsberetning fra styret  

  - Årsberetning fra utvalg  

  - Regnskap  

  - Forslag til budsjett  

  - Forslag til kontingent  

  - Valgkomitéen forslag til styre  

  - Øvrige saker som skal behandles på årsmøtet  

Lovlig innkalt årsmøte er alltid beslutningsdyktig, uansett hvor mange av  

medlemmene som møter.  

  

§ 14-4 Årsmøtet skal behandle:  

  1.  Godkjenning av innkalling og dagsorden  

  2.  Valg av møteleder  

  3.  Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen  

  4.  Styrets årsberetning   

  5.  Utvalgenes årsberetning  

  6.  Revidert regnskap med revisjonsberetning  

  7.  Styrets forslag til budsjett  

  8.  Innkomne forslag  

  9.  Valg av tillitsmenn  

   - Styre  

   - Revisor  

   - Valgkomité  

  10 Eventuelt  



  

§ 14-5 Årsmøtet kan ikke treffe beslutninger om andre saker enn hva angitt i innkallingen.    

Særlig presserende saker kan tas opp til behandling dersom 2/3 av de  

stemmeberettigede samtykker i dette.    

  

§ 14-6 Årsmøtet ledes av møteleder valgt av årsmøtet.  Det føres protokoll fra årsmøtets  

forhandlinger under møteleders ansvar.  

  

§ 14-7 Årsmøtet treffer sine beslutninger ved simpelt flertall.  Ved stemmelikhet har  

formannen dobbeltstemme.  

 Skriftlig avstemming skal foretas når en av medlemmene krever dette.  

 Skriftlig avstemming foretas alltid når det er flere kandidater til et verv.  

  

§ 14-8 Alle medlemmer av lokalavdelingen er valgbare.  

Valg av styrets medlemmer skjer enkeltvis.  Alle valg skjer ved simpelt flertall.  Ved  

stemmelikhet har formannen dobbeltstemme.  

Alle styrets medlemmer velges for en periode på to år, dog slik at en halvpart av  

styrets medlemmer velges hvert år.  

  

§ 14-9 Valgkomitéen betstår av tre personer.  Et medlem av valgkomitéen skiftes ut hvert år.   

Valgkomitéen velger selv sin formann.  Valgkomitéens formann er ansvarlig for at  

komitéens innstilling er styret i hende senest seks uker før årsmøtet.    

  

  

15 LOKALAVDELINGENES STYRE   
  

§ 15-1  Styret velges av årsmøtet.  Styret er lokalavdelingens høyeste organ mellom   

generalforsamlingene.    

  

§ 15-2 Lokalavdelingens styre skal arbeide for Den Norske Skiskoles formål og føre kontroll  

med den lokale virksomheten.  

  

§ 15-3 Lokalavdelingens styre skal ta beslutninger i saker av vesentlig betydning for  

lokalavdelingen og dens medlemmer.  

  

§ 15-4 Lokalavdelingens styre består av   

  -  Formann  

  -  Kasserer  

  -  Minst to styremedlemmer  

 Det velges to vararepresentanter til lokalavdelingens styre.  

  

§ 15-5 Lokalavdelingens styre kan innenfor budsjettrammer fastsatt av årsmøtet leie lønnet  

hjelp. Avdelingen kan innenfor samme budsjettrammer engasjere lønnet  

forretningsfører. Lokalavdelingens styre utarbeider instruks for stillingene.  

  

§ 15-6 Styremøter sammenkalles og ledes av formannen.  Styremøter avholdes minst fire  

ganger i året.  Formannen skal innkalle til styremøte dersom to av styrets medlemmer  

krever det.   

  

§ 15-7 Innkalling til styremøter sendes styremedlemmene 2 uker før møtet. Med innkalling  



skal følge saksliste og forslag til behandling. Saker som ikke er ført på sakslisten kan  

bare behandles hvis styret vedtar dette med simpelt flertall.  

  

§ 15-8 Styrets sekrætær fører protokoll over styrets møter.  Referat fra styrets møter sendes  

styret i Den Norske Skiskole.  I sekretærens fravær føres protokollen av et  

styremedlem.    

  

§ 15-9 Styret treffer sine beslutninger med simpelt flertall.  I tilfelle stemmelikhet har  

formannen dobbeltstemme.  

 Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer, inkludert formannen, er tilstede.    

Styremedlemmenes vararepresentanter, medlemmer av fagutvalg og komitéer har  

møterett og talerett, men ikke forslagsrett og stemmerett.  

  

§ 15-10Medlemmer av styret kan ikke delta ved behandling av saken hvor medlemmet har    

fremtredende personlig eller økonomisk interesse.  

  

§ 15-11Dersom det er behov for dette kan lokalavdelingens styre oppnevne et arbeidsutvalg.  

  

  

16 LOKALAVDELINGENES FAGUTVALG OG KOMITÉER   
  

§ 16-1 Lokalavdelingens styre oppnevner utvalg og/eller personer de finner nødvendig for å  

gjennomføre arbeidsoppgaver.  

  

§ 16-2 Utvalg og/eller personer som er oppnevnt rapporterer direkte til lokalavdelingens styre  

og er ansvarlig overfor dette.  

  

  

17 LOKALAVDELINGENES REGNSKAP OG REVISJON   
  

§ 17-1 Lokalavdelingens styre er ansvarlig for forvalting av avdelingens økonomi, og at dens  

midler forvaltes og disponeres i samsvar med foreningens lover og årsmøtets  

beslutninger. Lokalavdelingens styre forvalter avdelingens økonomi og eiendeler  

uavhengig av styret i Den Norske Skiskole.  Årsoverskudd beholdes av avdelingen.  

  

§ 17-2 Lokalavdelingens styre er ansvarlig for at regnskap føres i samsvar med god  

regnskapskikk.  

  

§ 17-3 Lokalavdelingens styre skal ved avslutningen av hvert foreningsår fremlegge  

årsregnskap og årsberetning.  

  

§ 17-4 Avdelingens regnskapsår følger foreningsåret.  

 Årsregnskapet skal består av:  

  -  Driftsregnskap for foreningsåret.  

  -  Balanse ved foreningsårets utløp.  

  

§ 17-5 Årsoppgjøret skal undertegnes av samtlige styrets medlemmer.  Har noen av styrets  

medlemmer innvendinger mot regnskapet skal vedkommende underskrive med  

påtegnet forbehold, og gi en nærmere redegjørelse for dette i årsberetningen.  

 Årsoppgjøret sendes styret i Den Norske Skiskole til orientering.  



  

§ 17-6 I årsberetningen skal styret gi opplysning om forhold som er av viktighet ved  

bedømmelse av foreningens virksomhet og stilling, og som ikke klart fremgår av  

årsregnskapet. Dette gjelder også forhold som er inntruffet etter foreningsårets  

avslutning. Årsberetningen sendes styret i Den Norske Skiskole til orientering.  

  

§ 17-7 Lokalavdelingens styre plikter å legge frem forslag til budsjett for kommende  

foreningsår til det ordinære årsmøte.  

  

  

18 MISTILLITSVOTUM, UTELUKKELSE OG UTMELDING   
  

§ 18-1 Mistillitsforslag fremsettes overfor Den Norske Skiskoles styre.    

Før styret behandler mistilitsforslag skal de berørte parter gis anledning til å gi sin  

uttalelse til saken.  

Beslutning om avsettelse av medlemmer av styre, komitéer eller andre tillitsvalgte må  

være begrunnet, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.  

  

§ 18-2 Et medlem som handler i strid med foreningens lover og / eller på annen måte skader  

foreningen kan utelukkes.  Sak om utelukkelse fremmes overfor styret og avgjøres av  

styret. Før styret behandler forslag om utelukkelse skal de berørte parter gis anledning  

til å gi sin uttalelse til saken.  

 Beslutning om utelukkelse krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.  

  

§ 18-3 Styrets beslutning om mistillit eller utelukkelse kan ankes til neste ordinære eller  

ekstraordinære generalforsamling.  Anken sendes styret i Den Norske Skiskole.    

Ekstraordinær generalforsamling kan alltid kreves avholdt dersom styrets vedtak om  

mistillit eller utelukkelse er anket.  

  

§ 18-4 Utmeldelse må skje skriftlig til styret  

  

  

19 LOVENDRINGER   
  

§ 19-1 Forslag om endring av Den Norske Skiskoles lover kan vedtas på  

generalforsamlingen, og må være styret i hende senest to måneder før  

generalforsamling, slik at det kan sendes medlemmene sammen med innkalling til  

generalforsamlingen.  

  

§ 19-2 Vedtak om lovendring må for å være gyldig ha minst 2/3 flertall av de avgitte  

stemmer.  

  

  

20 OPPLØSNING OG VERNETING   
  

§ 20-1 Forslag om oppløsning av Den Norske Skiskole skal behandles på  

generalforsamlingen. Forslag om oppløsning av Den Norske Skiskole må være  

arbeidsutvalget i hende senest to måneder før generalforsamling.  

Oppløsning krever minst 3/4 av de avgitte stemmer på to påfølgende  

generalforsamlinger.  



  

§ 20-2 Ved oppløsning av Den Norske Skiskole skal foreningens midler forvaltes som urørlig  

fond av et fondsstyre oppnevnt av siste generalforsamling i Den Norske Skiskole.    

 Fondet skal forvaltes etter stiftelseslovens bestemmelser.    

 Avkastningen av fondet skal nyttes i samsvar med Den Norske Skikoles formål.   

  

§ 20-3 Dersom det stiftes ny nasjonal forening av skilærere / skiinstruktører med autorisasjon  

godkjent av fondsstyret, og som kan sies å være en fortsettelse av Den Norske  

Skiskole, skal midler etter fondsstyrets skjønn overføres til denne forening.    

  

§ 20-4 Den Norske Skiskole kan med 2/3 flertall på to påfølgende generalforsamlinger vedta  

å slå seg sammen med forening eller organisasjon med samsvarende formål.  

  

§ 20-5 Den Norske Skiskoles verneting er i Oslo.  

  

  

Denne lov trer ikraft fra og med 19. april 1998 og opphever alle tidligere lover.   

 


