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§ 1 Navn og verdier

§ 1.1 Navn 
Organisasjonens navn er «Foreningen Ridderrennet». Foreningen er medlems- 
basert, selveiende og frittstående 

§ 1.2 Visjon 
Visjonen er «Å gjøre det umulige mulig». 

§ 1.3 Verdier 
Virksomheten bygger på Erling Stordals filosofi og verdier. Foreningen skal 
skape glede og engasjement og skal bygge sin virksomhet på likeverd, respekt 
og frivillighet.

§ 2 Formål 

§ 2.1 Å være arrangør av Ridderuka, Barnas Ridderuke, Riddercamp, Ridderrittet 
og andre tilknyttede aktiviteter. Deltakelsen skal være et attraktivt valg for 
syns- og bevegelseshemmede; både sportslig, sosialt og økonomisk og  
alle de positive effektene av å delta skal synliggjøres overfor befolkningen, 
media og beslutningstagere. Deltakelsen skal bidra til å senke tersklene for 
mennesker med funksjonsnedsettelser sin deltakelse i fysisk aktivitet gjennom 
et livsløp. 

§ 2.2 Å bidra til likeverd og inkludering mellom ulike grupper mennesker med 
funksjonsnedsettelser i samfunnet. 
 
§ 2.3 Å påvirke og styrke mennesker med funksjonsnedsettelser sine livsvilkår 
og muligheter i samfunnet, og å sikre grunnleggende rettigheter og gode ramme- 
vilkår for aktiv deltagelse i samfunnet, fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.
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§ 3 Medlemskap og kontingent

§ 3.1 Personlig medlemskap i foreningen Ridderrennet er åpent for alle som 
stiller seg bak foreningens formål og verdier

§ 3.2 Foreninger/organisasjoner og bedrifter kan bli støttemedlem i foreningen 
Ridderrennet.

§ 3.3 Medlemskapet løper fra det tidspunkt medlemskapet tegnes. Medlemskap 
for medlemsåret som ikke er innbetalt innen 15. februar avsluttes automatisk.
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§ 4. Generalforsamlingen 

§ 4.1 Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet. Ordinær general- 
forsamling skal holdes i løpet av november hvert år. 

§ 4.2 Personlige medlemmer har møte og stemmerett på generalforsamlingen. 
Organisasjoner og bedrifter som har støttemedlemskap har møte- og talerett 
med en (1) delegat per medlemskap. Personlige medlemmer over 15 år møter 
med stemmerett. Medlemskap tegnet senere enn 60 dager innen generalfor-
samlingen utløser ikke stemmerett, kun møte og talerett.  

§ 4.3 Styret kan invitere andre til å overvære generalforsamlingen. General-
forsamlingen må i hvert enkelt tilfelle ta standpunkt til om disse skal innvilges 
tale- og/eller forslagsrett. Generalforsamlingen er åpen med mindre annet blir 
bestemt ved alminnelig flertall. Det er ikke mulig å delta på generalforsamlingen 
med fullmakt.

§ 4.4 Førsteinnkalling skal, sammen med tid og sted, gjeldende frister, saks-
liste, vedtekter og program, gjøres tilgjengelig for alle medlemmer med møte-
rett senest 60 dager før generalforsamlingen.

§ 4.5 Alle saker som ønskes behandlet av den ordinære generalforsamlingen 
må være foreningen i hende 30 dager før åpningen av generalforsamlingen.

§ 4.6 Andreinnkalling skal sammen med alle sakspapirer som skal behandles 
på generalforsamlingen, gjøres tilgjengelig for alle med møterett senest 14 
dager før generalforsamlingen.  

§ 4.7 Konstituering av generalforsamlingen

1. Godkjenning av delegater
2. Godkjenning av innkalling
3. Valg av ordstyrere
4. Fastsettelse av forretningsorden
5. Valg av protokollførere
6. Valg av protokollunderskrivere
7. Valg av tellekorps
8. Fastsettelse av saksliste
9. Fastsettelse av dagsorden

Sittende leder fungerer som møteleder inntil ordstyrere er valgt.
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§ 4.6 Generalforsamlingen skal behandle følgende saker: 

1. Årsmeldinger, årsregnskap med tilhørende revisors beretninger  
og kontrollkomiteens beretning skal legges fram for orientering.

2.  Forslag til vedtektsendringer. 

3.  Fastsettelse eller revisjon av foreningens strategi for 
 den kommende 4 års periode.

4.  Fastsettelse av kontingent neste kalenderårene for de forskjellige  
medlemskategoriene.

5.  Fastsettelse av rammebudsjett for det neste kalenderår.

6.  Andre innkommende saker.

7. Valg av nytt styre og valgkomite i henhold til § 6.
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§ 5 Ekstraordinær generalforsamling

§ 5.1 Ekstraordinær generalforsamling kan berammes når halvparten av  
styret eller minst 1/4 av medlemmene ønsker det. Innkalling til møtet skjer 
med 40 dagers varsel. 

§ 5.1 Ved ekstraordinær generalforsamling behandles kun saker innkallingen 
gjelder.

§ 6 Valg 

§ 6.1 Valg av styre på 7 medlemmer, bestående av leder og 6 styremedlemmer 
etter innstilling fra valgkomiteen. Hvert medlem velges for en periode på 2 år 
av gangen. Leder og 2 medlemmer velges første året, etterfølgende år  
velges fire medlemmer. Styret konstituerer seg på første styremøtet etter 
generalforsamlingen.    

§ 6.2 Det velges 3 medlemmer og 1 vara  til valgkomitéen som består av leder 
og 2 medlemmer etter innstilling fra styret.

§ 6.3 Valg av statsautorisert revisor etter innstilling fra styret.

§ 6.4 Til valg skal det tilstrebes lik kjønnsfordeling med et måltall på 40 prosent. 
Det skal tilstrebes at minst halvparten av medlemmene i styret og styreleder 
skal være mennesker med funksjonsnedsettelser. 

§ 6.5 Styremedlemmer og styreleder kan maksimalt velges til samme verv i 
tre sammenhengende perioder (6 år).

§ 6.6 Benkeforslag skal innleveres senest i forbindelse med konstituering av 
generalforsamlingen. 

§ 6.7 Absolutt flertall avgjør personvalg. Ved stemmelikhet mellom kandidater 
åpnes det for debatt. Deretter foretas ny avstemning. Dersom ingen av  
kandidatene oppnår tillitt ved absolutt flertall holdes vervet ubesatt. Når det 
da gjenstår en kandidat, avholdes det en siste runde der det må oppnås  
absolutt flertall for å holde vervet besatt.

§ 6.8 Hver av kandidatene kan oppnevne seg selv eller en annen person som 
skal overvære tellingen i tillegg til det ordinære tellekorpset.
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§ 7 Styret og sekretariatet

§ 7.1 Styret har ansvar for driften av foreningen Ridderrennet mellom general-
forsamlingene, og leder virksomheten i samsvar med generalforsamlingens 
vedtak.

§ 7.2. Styrets funksjonstid følger kalenderåret fra 1. januar til 31. desember.

§ 7.3 Styret skal ansette generalsekretær, og legge rammene for sekretariatets 
bemanning og virksomhet. Arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Styret kan 
delegere personalansvaret videre. 

§ 7.4 Generalsekretæren ansettes på åremål av 4 år. 

§ 7.5 Styremøter avholdes så ofte virksomheten og forvaltningen av foreningen 
krever det. 1/3 av styrets medlemmer kan kreve at det skal avholdes styremøte.

§ 7.6 Styret er vedtaksdyktig når minst halvparten (fire) av styrets medlemmer 
er til stede eller har avgitt skriftlig stemme i de saker som behandles.

§ 7.7 Det føres protokoll over styrets møter. Protokollen inneholder oversikt 
over fremmøtte styremedlemmer. Styrets vedtak offentliggjøres på nettsiden.

§ 7.8 Styret konstituerer seg på første styremøte etter generalforsamlingen.

§ 8 Valgkomitè

§ 8.1 Generalforsamlingen velger en valgkomite på tre medlemmer og ett vara- 
medlem. De ordinære medlemmene konstituerer seg selv. Valgkomiteen  
velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret. Styret påser at valgkomitèen 
konstitueres før Ridderuka.

§ 8.2 Valgkomiteen innstiller på kandidater til styret. Generalforsamlingen  
kan fastsette ytterligere mandat for valgkomiteen. Mandatet gjelder til general-
forsamlingen endrer det. 

§ 8.3 Valgkomiteen skal holde styret orientert om utarbeidelsen av sine forslag, 
og skal fremlegge sin innstilling og begrunnelse for denne på styremøtet  
senest 3 uker før.  
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§ 9 Vedtektsendring

§ 9.1 Vedtektsendringer fattes av generalforsamlingen ved 2/3-dels flertall 
av de fremmøtte.

§ 9.2 Endringer i vedtektene trer i kraft ved nestkommende årsskifte per  
1. januar. Generalforsamlingen kan vedta at enkeltendringer får virkning på  
et senere tidspunkt. Endringen må imidlertid ha ikrafttredelse senest ved  
åpningen av førstkommende generalforsamling.

§ 10 Oppløsning 

§ 10.1 Forslag til oppløsning av foreningen må være styret i hende innen ordi-
nære frister for behandling på generalforsamlingen jf. § 4. 

§ 10.2 Oppløsning av foreningen må vedtas med 3/4-dels flertall. Innen 6 
måneder skal en ekstraordinær generalforsamling med 3/4-dels flertall av de 
frammøtte fatte endelig oppløsningsvedtak. 

§ 10.3 Oppløsningsvedtaket skal også fastsette disponeringen av foreningens 
midler. Generalforsamlingen velger et avviklingsstyre som skal stå for gjennom- 
føringen av oppløsningsvedtaket. Forvaltningen av foreningens midler skal på 
forsvarlig vis bli forvaltet i tråd med foreningen Ridderrennets formålsparagraf. 
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