SCANDINAVIAN AMMUNITION
RESERARCH ASSOCIATION

LOVER
(Siste endring 25.08.2012)

§ 1 FORENINGENS NAVN
Navnet er Scandinavian Ammunition Research Association.
§ 2 FORENINGENS MÅLSETTING
Foreningens formål er å skape et samlingspunkt for personer, muséer og andre institusjoner
som er interesserte i ammunisjon og ballistikk. Gjennom foreningens virksomhet vil spesielt
den militærhistoriske forskningen komme til å øke. Foreningen vil også øke utvekslingen av
informasjon og materiell mellom medlemmene gjennom publikasjoner og sammenkomster.
Aktuelle samarbeidspartnere kan være:










Forsvarsmuséet, Oslo
Kongsberg våpenfabrikks museum
Historisk senter, NAMMO Raufoss AS
Norsk skogbruksmuseum, Elverum
Marinemuseet, Horten
Tøjhusmuséet, København
Jagt- og skogbrugsmuséet, Hörsholm
Armemuseum, Stockholm
Faktorimuséet, Eskilstuna

§ 3 FORENINGENS LEDELSE
Styret består av formann, kasserer, og to styremedlemmer som skal lede foreningens
virksomhet. Disse velges av årsmøtet for to år av gangen. I år med oddetall velges formann og
ett styremedlem, i år med partall velges kasserer og det andre styremedlemmet. Dersom noen
frasier seg vervet før perioden er slutt, utnevner styret et styremedlem frem til neste årsmøte.
Revisor med varamann velges for to år av gangen.
For at styret skal være beslutningsdyktig må minst tre styremedlemmer være til stede. Ved
stemmelikhet er formannens stemme utslagsgivende. Ved styre- og årsmøter skal det føres
protokoll.
§ 4 MEDLEMSKAP
Både enkeltpersoner og institusjoner kan bli medlemmer. For enkeltpersoner er minstealderen
18 år, og man må inneha gyldig våpeneierlisens i sitt hjemland. Lisensnummer skal oppgis
ved søknad om medlemskap. Innehar man ikke slik lisens kan medlemskap allikevel
innvilges, men det kreves da anbefaling fra minst én person som har vært medlem av
foreningen i minst ett år. Alle medlemmer skal gi opplysninger om navn, fødselsdato, adresse
og interesseområde. Alle opplysningene, utenom alder, meddeles i medlemsbladet
BULLETIN.
Et medlems første år i foreningen er en prøvetid. I løpet av dette året kan styret nekte fortsatt
medlemskap. Under prøvetiden har det nye medlemmet alle medlemskapets rettigheter og
plikter. Etter prøvetiden kan et medlem kun ekskluderes av årsmøtet. Eksklusjon skjer etter
beslutning i hvert enkelt tilfelle, og skal alltid meddeles den ekskluderte skriftlig.
Beslutningen offentliggjøres også i BULLETIN. Ved eksklusjon tilbakebetales ikke medlemsavgiften.

§ 5 MEDLEMSAVGIFT
Årsavgiften for neste kalenderår fastsettes av årsmøtet. En ekstra innmeldingsavgift,
tilsvarende dobbel årsavgift, skal betales det første året av nye medlemmer. Dette gjelder også
for medlemmer som er strøket fordi de ikke har betalt årskontingenten i rett tid. Kontingenten
skal betales senest ved årsskiftet. Om kontingenten ikke er betalt senest ved utløpet av mars,
skjer automatisk utmelding. Det er også mulig å tegne livsvarig medlemskap ved å betale inn
en sum tilsvarende ti ganger årsavgiften.
§ 6 ÅRSMØTE
Tidspunkt og sted for kommende årsmøte besluttes på årsmøtet. Innkalling skal sendes ut
minst tre uker før møtet skal finne sted. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når som helst
etter beslutning av styret. For å dekke kostnader til årsmøtet kan det fastsettes en møteavgift.
Dagsordenen skal alltid inneholde følgende punkter:
1. Åpning av møtet
2. Valg av dirigent og referent
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Godkjenning av årsrapport og regnskaper
5. Ansvarsfrihet for styret
6. Bestemme tid og sted for neste møte
7. Fastsettelse av årskontingent
8. Valg av styre og revisor med varamann
9. Eventuelt
10. Avslutning
Kun medlemmer av SARA har adgang til årsmøtet. Styret kan dog gi tillatelse til at andre
personer etter søknad kan delta på møtet.
§ 7 REGNSKAP OG REVISJON
Regnskapsåret tilsvarer kalenderåret. Kassereren er ansvarlig for foreningens økonomi og
regnskaper. Før hvert årsmøte skal den valgte revisor gjennomgå regnskapene og avgi en
revisjonsberetning. Årsmøtet godkjenner eller forkaster regnskapene.
§ 8 LOVENDRINGER
Forslag til endring av lovene må være styret i hende senest en måned før årsmøtet.
Lovendringer må vedtas med minst 2/3 flertall.
§ 9 OPPLØSNING AV FORENINGEN
Forslag om oppløsning av foreningen må være styret i hende senest en måned før årsmøtet.
Forslaget må vedtas med minst 2/3 flertall. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall,
innkalles til ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må
vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
******************************************
INTERESSEKODER
A = artilleri, B = bunnmerkinger, C = hylsetyper, D = danske patroner, E = esker, F = finske patroner,
G = annet/alle typer patroner, H = haglpatroner, J = jakt/sportspatroner, K = papirpatroner,
L = stifttenningspatroner, M = militærpatroner, N = norske patroner, O = pistol/revolverpatroner,
P = plastpatroner, R = randtenningspatroner, S = svenske patroner, V = svartkruttpatroner, 1 = 12,7x99,
2 = .22 Long Rifle, 3 = .30-06, 5 = .223 Remington, 6 = 6,5x55, 7 = 7,62x51, 9 = 9mm Parabellum
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