
1. Formål
Knivlaget skal arbeide for å ivareta og vidreutvikle knivtradisjonen i
bygda og ellers øke interessen og kunnskapen om kniver. 

2. Virksomheter
Laget skal arrangere knivutstillinger, knivkonkurranser og andre aktiv-
iteter som følger av formålsparagrafen, alene eller i samarbeid med
andre.

3. Medlemskap
Alle som betaler kontingent og følger lagets vedtekter, kan være med-
lemmer. Et medlem som opptrer på en måte som er til skade for laget 
eller de interesser den skal ivareta, kan utelukkes fra laget. Avgjørelse
om dette kan tas av minst 4 av medlemmene i styret.
Avgjørelsen kan ankes inn for årsmøtet.

4. Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og forfaller til betaling 1. april.
Medlemmer som ikke har betalt kontingenten kan utelukkes fra lagets
aktiviteter.

5. Styret
Knivlaget ledes av et styre på 5 medlemmer: formann, nestforman,
sekretær, kasserer og styremedlem. Styret har 1 varamedlem som også
møter på styremøter. Styret velges av årsmøtet og velges for to år ad
gangen. 
Styret er beslutningsdyktig, unntatt i eksklusjonssaker, når minst 3 med-
lemmer er tilstede, derav formann eller nestformann. Formannen har
dobbeltstemme ved stemmelikhet.
Formannen har myndighet til å handle på lagets vegne og representere
laget på områder hvor ikke annen representant er særskilt oppnevnt.
I økonomiske anliggender tegner formannen og kassereren sammen
knivlaget.
Nestformannen fungerer som formann i dennes fravær.
Sekretæren innkaller til årsmøte og refererer fra årsmøtet.

6. Komiteer
Laget har disse komiteene:
Seminar/utstilling/konkurransekomite (3 medlemmer hvorav ett styre-
medlem).
Valgkomite (2 medlemmer)
Revisor (2 medlemmer)
Styret peker ut sitt medlem til seminar/utstilling/konkuransekomiten. De
øvrige velges av årsmøtet. Komiteene og revisorene velges av årsmøtet
for to år ad gangen, ett medlem etter tur.
Ved seminar/kurs, utstillinger og konkurranser skal forslag til gjennom-
føring og budsjett forelegges og godkjennes av styret.

7. Årsmøte
Årsmøtet holdes hvert år innen 15. mars. Innkallingen sendes ut med
minst 1 måneds forvarsel. Forslag som ønskes behandlet må være inn-
kommet innen 15. januar samme år. På årsmøtet kan bare saker som står
i innkallingen og forslag som følger innkallingen tas opp.
Innkallingen skal inneholde:

• Dagsorden
• Årsmelding
• Utdrag av regnskapet
• Budsjettforslag
• Innkomne forslag
• Liste over foreslåtte kandidater og valgkomiteens innstilling.

Årsmøtet er lagets høyeste myndighet. Årsmøtet er beslutningsdyktig når
møtet er varslet skriftlig rett tid. Stemmerett på møtet har alle som har
betalt kontingent. Medlemmer kan stemme med inntil 1 skriftlig full-
makt.

Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har formannen
dobbeltstemme. Vedtektsendring krever minst 2/3 flertall av avgitte
stemmer.

Dagsorden
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder
3. Valg av to til å underskrive referatet
4. Styrets årsmelding
5. Regnskap
6. Fastsetting av kontingent
7. Budsjettforslag
8. Innkomne forslag
9. Valg
Valg skal foregå skriftlig hvis minst 1 medlem forlanger det.

8. Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, eller når minst 1/3 av
medlemmene krever det. Møtet innkalles skriftlig minst en måned i for-
veien. Møtet skal bare behandle saker som er nevnt i innkallingen.

9. Hedersbevisninger
1. Nittedal Knivlag har to grader av hedersbevisninger som skal kunne

tildeles en gang:

Hedersmerket kan tildeles medlemmer og andre som har bidratt aktivt
og uegennyttig for fremme av lagets formåls paragraf:
«Knivlaget skal arbeide for å ivareta og vidreutvikle kniv tradisjonen i
bygda og ellers øke interessen og kunnskapen om kniver.»

Æresmedlemskap kan tildeles medlemmer for innsats ut over det som
legges til grunn for Hedersmerket. Medlemmet får diplom og samtidig
Hedersmerket dersom dette ikke er tildelt tidligere. Æresmedlemmer
betaler ikke kontingent.

2. Hedersbevisninger utdeles etter enstemmig vedtak fra en komite.
3. Komiteen skal bestå av 3 medlemmer. Komiteens medlemmer velges

for 2 år av gangen. Ett medlem etter tur.
I) Som representant for styret, den til enhver tid fungerende formann.

(Varamann er nestformann).
II) Årsmøtet velger 2 representanter og 2 vararepresentanter blant

medlemmene.
4. Alle medlemmer kan sende begrunnede forslag via formann i styret.

Dersom forslaget gjelder formannen sendes forslaget til et av komite-
medlemmene. Frist 1. desember hvert år.

5. Komiteen skal føre særskilt protokoll over hedersbevisninger og
begrunnelse for tildeling.

6. Dersom forslag til utdeling gjelder et medlem av komiteen, inntar
varamann plassen under behandling av avgjørelsen.

7. Ved eksklusjon blir tildelte hedersbevisninger ikke inndratt.
8. Alt arbeid vedrørende hedersbevisninger behandles med størst mulig

konduite og strengt konfidensielt.

10. Oppløsning
Forslag om oppløsning av laget kan fremsettes av styret eller minst 1/3
av medlemmene.
Forslaget må få minst 2/3 flertall av de fremmøtte på to årsmøter som
følger rett etter hverandre.
Ved oppløsning tilfaller alle lagets eiendeler et veldedig formål i bygda
etter forslag fra styret.
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