Vedtekter for Oslo Sportsdykkeklubb, stiftet 1976
Vedtatt den 2. desember 1987 med senere endringer senest 8 februar 2017.
1.

Navn og tilhørighet
Klubbens navn skal være Oslo
Sportsdykkeklubb - forkortes OSDK.
Klubben er uten formell tilhørighet til
noe idrettslag, dykkerorganisasjon eller
lignende.

2.

Formål
Klubbens formål er å skape et aktivt og
sikkert dykkermiljø for de i Oslo og
omegn som ønsker å være medlem.
Dette bør bl.a. skje ved diverse turtilbud,
medlemsmøter og informasjonsarbeid.

3.

Medlemmer
Alle, som fylte 15 år, med gyldig
dykkersertifikat, kan bli hovedmedlem.
Et hovedmedlem kan melde inn
nærmeste familie, fra samme husstand,
som familiemedlem. Familiemedlemskap kan også tilbys barn ned til 12 år,
når de har godkjent dykkersertifikat. Det
forutsettes at dykkere mellom 12-15 år
dykker med foresatte. Nytt medlem
sender innmeldingsblankett til
sekretæren, og en blir medlem så snart
kontingenten er betalt. Hoved- og
familiemedlemmer med gyldig
dykkersertifikat har stemmerett. Alle
medlemmer plikter å rette seg etter
OSDKs vedtekter, utfyllende regler og
styre. Hoved- og familiemedlemmer har
full rett til å delta på OSDKs aktiviteter.
Det gis adgang til å tegne støtte–
medlemskap. Støttemedlemskapet gir
rett til all medlemsinformasjon, invitasjon
til årsfesten, møtererett og talerett, men
ikke stemmerett på møter.
Støttemedlemskapet gir ingen
rettigheter til klubbens øvrige aktiviteter.

strykes som medlemmer og mister
derved sine rettigheter i forhold til
OSDK. Dersom man melder seg inn
etter 1. oktober, gjelder kontingenten
også for det påfølgende året.
5.

4.

Kontingent
Kontingentens størrelse fastsettes hvert
år på årsmøtet. Medlemskontingenten
forfaller til betaling den 1. mars hvert år,
og de som da skylder kontingent,

Årsmøte
OSDKs høyeste myndighet er årsmøtet
som holdes hvert år i løpet av februar.
Årsmøtet innkalles enten i brevs form
eller som elektronisk post senest 3
uker før møtet finner sted. Med
innkallingen sendes ut:
1. Saksliste
2. Årsberetning
3. Valgkomiteens innstilling.
Forslag til årsmøtet må være sendt til
styret senest en uke før årsmøtet.
Årsmøtet er beslutningsdyktig med det
antall stemmeberettigede medlemmer
som møter. I alle saker skal vedtakene,
for å være gyldige, være fattet med
alminnelig flertall, så sant ikke
vedtektene krever annet.
Årsmøtet skal behandle i nevnte
rekkefølge:
1. Valg av
a) Ordstyrer
b) Møtereferent.
2. Godkjenning av a) Innkalling
b) Saksliste.
3. Årsberetning.
4. Regnskap i revidert stand. Regnskapet følger kalenderåret.
5. Budsjett.
6. Innkomne forslag.
7. Valg av
a) Styret
b) Revisor
c) Valgkomité.
Valgbare er alle stemmeberettigede
medlemmer. Valget skal foregå skriftlig
hvis en av medlemmene ønsker det. Et
medlem velges til tillitsverv med
alminnelig flertall ved valg mellom to

kandidater. Ved tre eller flere kandidater
kreves absolutt flertall for en av kandidatene. Omvalg skjer ved bundet omvalg.
Ved stemmelikhet faller avgjørelsen ved
loddtrekning.
6.

7.

8.

9.

Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte holdes når
styret bestemmer det, eller når en
tredjedel av medlemmene krever det.
Det skal være skriftlig innkalling med
minst 14 dagers varsel. Det ekstraordinære årsmøtet kan kun behandle de
saker som et årsmøte omfatter og som
er kunngjort i innkallingen.
Styret
Styret er OSDKs høyeste myndighet
mellom årsmøtene. Styret skal bestå av
følgende: Leder, økonomiansvarlig,
sekretær, materialforvalter,
aktivitetsleder, styremedlem og to
varamedlemmer. Økonomiansvarlig
fungerer som leders stedfortreder ved
leders fravær.
Styrets arbeid
Det valgte styret er ansvarlig for
klubbens daglige drift, og for at de saker
som har medlemmenes flertall blir
gjennomført på best mulig måte. Styret
bør holde møte minimum en gang per
måned. Dette gjelder ikke i juli og
august. Det er beslutningsdyktig når
minimum fire sjettedeler (4/6) av styret
møter. Alle vedtak i styret fattes med et
flertall av de avgitte stemmer. Ved
stemmelikhet gjør lederens
dobbelstemme utslag.
Medlemsmøter
Medlems-, tema- eller aktivitetsmøter bør
avholdes minimum en gang pr. måned.
Dette gjelder ikke i juli og august. Møtet

avholdes primært kl. 19.00 første onsdag i
måneden, i klubbens møtelokale. Møter i
møtelokale(r) skal være røykfrie, med
innlagt(e) pause(r). Endring av møtedato,
sted og tid eller kansellering, kan gjøres
av styret etter behov. Slike endringer må
informeres klubbens medlemmer
gjennom klubbens avis, nettside eller mail
senest 2 dager før. Fast endring av
møtedag, sted og tid kan gjøres på et
medlemsmøte.
10. Sikkerhetsregler
De til enhver tid gjeldende
sikkerhetsregler skal følges. Brudd på
disse kan medføre bortvisning fra
OSDKs aktiviteter. Dette avgjøres av
styret.
11. Lovendring
Endring av vedtekter kan bare foretas
på et ordinært eller ekstraordinært
årsmøte, etter å ha vært ført opp på
sakslisten. Dette krever to tredjedels
flertall av de avgitte stemmer for å bli
vedtatt. Paragraf 12 kan ikke endres.
Styret kan vedta utfyllende regler så
sant disse ikke strider mot OSDKs
vedtekter.
12. Oppløsning
Oppløsning av OSDK kan bare vedtas
på et ordinært årsmøte med minst to
tredjedels flertall. Forslaget om
oppløsning må være sendt styret på
vanlig måte. Blir oppløsning vedtatt,
holdes ekstraordinært årsmøte 2
måneder senere, og for at OSDK skal
oppløses, kreves også her to tredjedels
flertall. Ved oppløsning selges alle
klubbens eiendeler til høyest mulig pris,
regnskapet gjøres opp, og restbeløpet
skal tilfalle Norsk Luftambulanse.

