Håndtering av klubber som ikke har betalt kontingenten til NSU
Medlemskapet i NSU går fra 1. april til 31 mars året etterpå. Og vi har dessverre for mange klubber
som er TREEEEGE med å betale kontingenten kontingent. Her er det også mange gjengangere. Det å
være kasserer i NSU er en dugnadsinnsats som dere alle får fordelen av, og et arbeid som spiser opp
mye av kassererens fritid. Så ha litt medfølelse med kassereren og sørg for at årets kontingent
kommer til NSU i tide.
De av dere som har besøkt nettsiden vår har kanskje oppdaget listen over aktive klubber i NSU. Dette
er en ajourført liste over de klubbene som per 1. juni har betalt årets medlemskontingent til NSU.
Denne listen blir fortløpende oppdatert etter som ikke-aktive klubber betaler kontingenten.
Konsekvensene av ikke å være på listen over aktive klubber
I våre lover (§ 6.3) står det at en klubb må ha betalt kontingenten for å ha stemmerett på
generalforsamlingen. Styret vedtok derfor for et par år siden å bruke 1. juni som oppdateringsdato for
listen over aktive klubber. På generalforsamlingen går kassereren gjennom denne listen og registrerer
hvilke oppmøtte klubber som har stemmerett og hvor mange disse har. Har du per 1. juni ikke mottatt
årets medlemskort, og ikke ønsker å få en overraskelse på generalforsamlingen oppfordres dere til å
sjekke at klubben din står på listen over aktive klubber. Mangler klubben din på denne listen anbefaler
vi at dere tar kontakt med kassereren til NSU, samt helgarderer med å ta med dokumentasjon til
generalforsamlingen på hvor mange medlemmer som klubben har betalt årets kontingent for.
Den neste konsekvensen av å ikke være på listen over aktive klubber er at medlemmene i de ikke
aktive klubbene ikke får Muskedunder nr. 3 tilsendt. Finner dere MD nr. 3 på nettsiden vår, og navnet
på klubben din ikke er på listen over aktive klubber. Da er det stor sannsynlighet for at NSU ikke har
registrert innbetaling fra klubben din. Sjekk med klubbens kontaktperson om dere har betalt
kontingent til NSU.
NSU’s mesterskapsmedaljer er forbeholdt forbundets medlemmer, og de skal ikke deles ut til personer
som ikke er oppdatert på årets medlemskontingent per 1. juni. På DM’r og NM’r, som arrangeres etter
1. juni, kan ikke-medlemmer og medlemmer av klubber sin ikke har betalt kontingent kun konkurrere
om stevnets premier. Norgesrekorder forbeholdes også de som har betalt årets kontingent per 1. juni.
For de som ikke er aktive medlemmer per 1. juni vil deres fulle rettigheter som NSU medlemmer bli
gjenopprettet fra en eventuelt senere innbetalings dato av årets kontingent. Vi gjør i denne
sammenheng oppmerksom på at Justisdepartementet forlanger at medlemmene skal få sin NSU
tilknytning gjennom medlemsklubbene. Med andre ord du betaler NSU-kontingenten til klubben din
og klubbens kasserer overfører pengene til NSU.
Kassereren vil sende beskjed til nett-redaktøren så snart en sen innbetaling av kontingent er på konto
og da vil listen over aktive klubber blir oppdatert. Datoen på listen blir også oppdatert.
Kasserer vil også, i løpet av året, sende purring til de klubbene som falt ut av listen over aktive klubber
per 1. Juni.

Klubber som forlater medlemslisten til NSU
For å beholde retten til å eie registreringspliktige konkurransevåpen må medlemmer i klubber som
ikke lengre er i medlemsregistret til NSU sørge for å få medlemskap i en klubb som er tilknyttet en
skytterorganisasjon som har bruk av denne type våpen på deres godkjente skyteprogram:
Fra våpenforskriften (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/20090625904). § 13:
’’ Tillatelse til å erverve og inneha rifle, hagle, pistol eller revolver til øvelses og konkurranseskyting
kan gis til søker som kan dokumentere medlemskap og aktivitet i forening tilsluttet godkjent
skytterorganisasjon.’’
’’ Tillatelse etter første ledd gis kun til slik våpentype som lovlig kan brukes innenfor de lovlige skyte
programmer som vedkommende skytterorganisasjon administrerer.’’
Kravene til aktivitet og antall våpen en kan ha er videre spesifisert i en tabell på side 24 i
Politidirektoratets rundskriv 2009/009
(https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/politidirektoratet/Vedlegg_998.pdf)
 Utmelding av en klubb
Fra lovene våre §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.’’
Siden medlemsåret til NSU går fra 1. april til 31 mars året etter, så vil betalende medlemmer i
utmeldte klubber få de Muskedunderne som er produsert innen dette tidsrommet tilsendt.
 Strykning av en klubb
Den 1. juni er som sagt ryddedagen vår, og de klubbene som skylder årets og fjorårets
kontingent blir fjernet fra medlemsregistret til NSU. Det er ikke alltid at kommunikasjonen
fungerer optimalt innad i klubbene. Så står ikke klubben din på listen over aktive klubber og
var fjorårets Muskedunder nr. 2 den siste som du fikk tilsendt, da står både du og klubben din i
fare for å miste medlemskapet i NSU.
For styret
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