
Vedtekter Fekteklubben Frie Duellister (oppdatert 23.05.2017)

Formåls paragraf:
1) Fekteklubben Frie Duellister (FKFD) har som mål å formidle og erverve seg kunnskap
om WMA/HEMA(Western Martial Arts)/ (Historical European Martial Arts), på en
sikker og forsvarlig måte.

a) FKFD ønsker bredde og kontinuerlig utvikling. FKFD er derfor er ikke knyttet 
utelukkende til et spesielt kampsystem innen WMA/HEMA.
b) FKFD retter seg primært til WMA/HEMAs bruk av sverd, uten at dette ekskluderer andre
kampsystemer innen WMA/HEMA, som f.eks bryting.
c) Fokuset for trening er rettet mot dueller. Overordnet mål er; å hele tiden høyne
realismen i teknikkene, uten at dette går utover sikkerheten til utøverne.

Medlemmer:
2) FKFD som organisasjon, stiller seg politisk og religiøst uavhengig.
3)Det er ingen aldersgrense for medlemskap i FKFD

a) Man er å regne som medlem, når medlemskontingenten for inneværende år
er betalt.

4) Aldersgrense som utøver i FKFD er fylte 18 år.
a) Styret kan i særlige gitte tilfeller gi dispensasjon for dette, men da må også
skriftlig tillatelse av foresatte fremlegges.
b) Man er å regne som utøver, dersom man er medlem, oppfyller krav om alder
og har ett regelmessig godt treningsoppmøte i løpet av det siste året.

i.) Det medlemmets trenere som avgjør hvorvidt vedkommende har et
godt nok oppmøte i løpet av det siste året til å regnes som utøver.
ii.) Ved tvist på hvorvidt et medlem har godt nok oppmøte til å bli regnet
som utøver, avgjøres det av hovedinstruktør. 

c) Personer som innehar styreverv, instruktør eller treneroppgaver er fritatt fra å
betale medlemskontingent og er også å regne som utøvere.

5) Det er ikke tillatt å trene eller delta i kamper i regi av FKFD i beruset tilstand av
alkohol eller under påvirking av narkotiske stoffer, sløvende medikamenter, og andre
stoffer eller substanser som er forbudt ved norsk lov. 

a) Mislighold av dette punkt kan føre til ekskludering.
6) FKFDs medlemmer plikter å oppføre seg respektfullt når de på en eller annen måte
representerer FKFD.
7) FKFDs medlemmer plikter å ikke misbruke teknikker eller kunnskaper de har ervervet
seg gjennom FKFD.
8) Medlemmer og utøvere plikter å føre sin våpenkamp på en sikker og trygg måte, samt
følge de pålegg og regler som gjelder der kampen gjennomføres.
9) Medlemmer plikter å respektere hovedinstruktør og instruktørers pålegg og følge deres
anvisninger.

a) Instruktør eller utøvende trener kan på bakgrunn av denne og andre
bestemmelser å bortvise medlemmer fra trening og treningsområdet til saken
kan taes opp av styret.

All forsamling:
10) Det høyeste organet hos FKFD er All-forsamling.
11) Der holdes All-forsamling hvert 2. år.

a) All-forsamlingens oppgave er å bestemme nytt styre og ta stilling til ev. ekskluderings 
vedtak.
b) Utøvere har stemmerett under All-forsamlingen, medlemmer har møterett.



c) Det er styres oppgave å kalle inn til All-forsamling, de årene det ikke er All- forsamling 
skal styre prøve å kalle inn til Allmøte.
d) Under Allmøte har medlemmer møterett.
e) Allmøte er ikke ett beslutningsorgan.

Styret:
12) Styret er FKFDs styringsorgan, og har sammen med instruktørene ansvar for driften av
FKFD.

a) Styret skal minimum bestå av en leder, en nestleder og en økonomiansvarlig.
b) Det kan utnevnes styreverv utover dette hvis styret ser behov for dette.
c) Styret blir valgt for 2 år av gangen.
d) Styreleder skal være ett tidligere styremedlem.
e) Det skal være kontinuitet i styret, og av den grunn kan ikke leder og
nestleder byttes ut i samme periode, særlige unntak kan gjøres fra dette hvis
ingen av personene som innehar vervene har mulighet for å forsette. 

13) Styret kan på bakgrunn av vedtekter eller under særlige omstendigheter ekskludere
medlemmer.

a) Medlemmet har mulighet til å påklage denne avgjørelsen og legge frem sin sak
for styret i første instans eller hos All-forsamlingen i andre og siste instans.

14) Styret kan innkalle til en ekstraordinært All-forsamling hvis det skulle være
nødvendig.
15) Øverste leder i FKFD er styreleder.

a) Denne personens oppgave er å lede styret, og administrere den daglige driften
av FKFD.
b) Nestleder sin oppgave er å assistere leder, samt ta rollen som leder hvis ikke
leder er tilgjengelig.

Instruktører:
16) Hovedinstruktøren i FKFD utnevnes av styret og velges for 4 år om gangen.
17) Assisterende hovedinstruktør i FKFD utnevnes av styret og velges for 3 år om gangen.
18) Hovedinstruktørens oppgaver er å administrere treninger, samt å ha oppfølging av 
trenere/utøvere/medlemmer.

a) Hovedinstruktøren har den avgjørende bestemmelsesrett i saker som angår Frie 
Duellisters treninger eller i trenings relaterte saker.
b) Assisterende hovedinstruktør sin oppgave er å assistere hovedinstruktør, samt
ta rollen som hovedinstruktør hvis ikke hovedinstruktør er tilgjengelig.

19) Hovedinstruktøren og assisterende hovedinstruktør utnevner trenere i samråd med
styret.
20) Hovedinstruktør og assisterende hovedinstruktør har møterett på styremøter.
Kompensasjon:
21) Personer som yter noe på vegne av Frie Duellister skal bli kompensert for dette.

a) Satsene for kompensasjon for verv i Frie Duellister vil være individuelle og
fastsatt av styret. På bakgrunn av arbeidets omfang og klubbens økonomiske
situasjon.


