FORSLAG TIL
LOVER FOR NORGES CROQUETFORBUND
§ 1. KONSTITUSJON.
Norges Croquetforbund, forkortet NCF, er en sammenslutning av norske
croquetorganisasjoner startet i Moss 11.september 2004 og konstituert i
Brevik …..2005.
§ 2. FORMÅL.
Forbundets formål er å være et forum for norske croquetorganisasjoner,
høyne croquetens anseelse i Norge, fremme croquetinteresse og legge
forholdene til rette for croquetspillerne ved:
a) å samle norske croquetklubber og organisasjoner
b) å vedta lover for Croquet, Norsk Standard
c) å arrangere NM i de ulike croquettyper
d) å eie utstyr
e) å avholde kurs
f) å hjelpe croquetspillerne
§ 3. EMBLEM.
Norges Croquetforbund har følgende emblem: En stående, rød kronet løve
som holder en gylden croquetkølle i forlabbene. Dette på en hvit bakgrunn
med teksten Norges Croquetforbund i blått under.
§ 4. MEDLEMSKAP.
Forbundet har fire typer medlemmer, fullt medlemsskap og
observatørstatus for organisasjoner/klubber og personlig medlemsskap og
turneringsmedlemsskap for enkeltpersoner.
Observatørstatus gir kun rett til å sende to representanter til Croquet
Tinget, og kun med talerett.
Utmeldelse skjer skriftlig innen utgangen av kalenderåret. Et utmeldt
medlem, organisasjoner eller personlig medlem, taper ethvert krav på
forbundet.
Medlemmer av begge slag forplikter seg ved sin opptagelse i forbundet til
å følge dens lover og regler. Handler noen imot disse, eller virker man til
skade for forbundet eller de interesser det ivaretar, kan styret ekskludere
organisasjonen/klubben eller medlemmet.
§ 5. KONTINGENT.
Kontingenten fastsettes på generalforsamlingen eller av det nye styret.
Kontingenten skal betales forskuddsvis, helst innen 1.april.

§ 6. STYRE.
Norges Croquetforbund ledes av et styre hvor hver medlemsorganisasjon
som har fullt medlemsskap har et medlem hver. Hver
medlemsorganisasjon kan stille med to deltagere, men har bare en
stemme.
Arbeidsoppgavene er:
President: Styreleder og Norges Croquetforbunds ansikt utad, bl.a. overfor
media, underskriver for NCF.
Landslagssjef: Uttak og drift av landslag.
NM ansvarlig (NM sjef): Turneringsansvarlig for NM i croquet.
Kasserer: Ansvarlig for økonomien, underskriver for NCF.
Sekretær: Referat fra styremøter.
Styremedlemmer.
Styret velges på Croquet Tinget
Styret fungerer som Lovkomité og Valgkomité. Det skal på forhånd være
konferert med de foreslåtte kandidater.
§ 7. STYREMØTER.
Styremøter med 2/3 fremmøtte er beslutningsdyktige.
Vedtak fattes med vanlig flertall, ved stemmelikhet har Presidenten
dobbeltstemme.
Det føres referat fra styremøtene.
Ethvert styremedlem kan innkalle til styremøte.
§ 8. LOVKOMITE
Lovkomitéen består av 3 dommere og tre representanter fra styret (leder
og to til).
Komitéen skal vedta Regler for Croquet, Norsk Standard. Disse vedtas
med 2/3 flertall. Alle medlemmer i medlemsorganisasjoner eller personlige
medlemmer kan fremlegge forslag til Croquet-regler. Slike forslag
fremlegges skriftlig og behandles på det første påfølgende styremøte eller
et eget lovmøte.
Lovkomitéen skal også tolke disse ovenfornevnte regler.
Ethvert medlem av Lovkomitéen kan innkalle til møte der.
Det føres referat fra møtene i Lovkomitéen.
§9. CROQUET TINGET
Croquet Tinget holdes om høsten. På denne behandles:
a) Styrets Årsberetning som skal inneholde beretning om Forbundets
virksomhet i det forløpne år.
b) Regnskap for siste år godkjent av styret, hvoretter styret søker
ansvarsfrihet.

c) Kontingent.
d) Mulige forslag til endringer i eller tilføyelser til Forbundets lover (se
§10).
e) Valg (se §6).
f) Andre saker, fremsatt av styret eller/og medlemmene. Sakene må
innleveres styret senest 8 dager i forveien.
Styret innkaller til Croquet Ting med minst 14 dagers skriftlig varsel.
Alle klubber som er fullt medlem har én stemme, men kan stille med 2
representanter. Klubbene har én stemme når de har betalt for fra 1 t.o.m.
9 medlemmer, to stemmer om de har betalt for over 9.
Ekstraordinært Croquet Ting avholdes med 8 dagers skriftlig varsel, som
må angi de saker som foreligger til behandling. På eget initiativ eller på
skriftlig forlangende fra minst 1/5 av medlemmene skal ekstraordinært
Croquet Ting innkalles av styret.
Referat fra Croquet Tinget undertegnes av to oppnevnte medlemmer.
§10. LOVENDRINGER.
Lovforslag fra medlemmene må være innsendt skriftlig til styret senest 10
dager før Croquet Tinget.
Lovendringer kan bare foretas på et vanlig eller ekstraordinært Croquet
Ting og må ha 2/3 av de avgitte stemmer.
§11. OPPLØSNING.
Eventuell oppløsning av Forbundet kan bare vedtas på et Croquet Ting og
må godkjennes på et ekstraordinært Croquet Ting innen to måneder etter
Croquet Tinget, men ikke tidligere enn en måned etter Croquet Tinget.
Forslag om oppløsning behandles på samme måte som lovendringer, men
krever ¾ av medlemmenes stemmer.
Siste Croquet Ting avgjør videre disponering av Forbundets midler og
aktiva.

