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Beskrivelse

Vedtekter for Sør‐Rogaland avdeling av Norsk Veteran Motorsykkel
Club NVMC
§1 Formål
NVMC avd. Sør‐Rogaland’s formål er å organisere medlemmer av
NVMC i området Rogaland sør for Boknafjorden samt Ryfylke og
nærliggende områder.
§2 Navn
Organisasjonens navn er NVMC avd. Sør‐Rogaland
§3 Sete
Klubben har lokalisert i Sandes kommune
§4 Medlemskap
Alle som har interesse for veteranmotorsykler eller andre spesielle
motorsykler kan være medlem av lokalavdelingen.
§5 Årsmøte
Årsmøte er klubbens høyeste organ og avholdes innen utgangen av
april måned
Årsmøtet skal:
Behandle årsmelding og regnskap
Plan for påfølgende år
Valg av styremedlemmer
§6 Styresammensetning
Styret skal fortrinnsvis bestå av, men er ikke begrenset til :
 Formann
 Sekretær
 Kasserer
 Styremedlemmer, 2 stk.
Tjenesteperiodene søkes tilordnet for best mulig kontinuitet i
styret. Formann velges på årsmøtet. Styret konstituerer seg selv.
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§7 Kontingent
Klubbens drift skal finansieres av medlemskontingent.
Kontingenten fastsettes av årsmøte for ett år om gangen.
§8 Frivillighetsregisteret
Klubben skal være registret i frivillighetsregisteret. Klubbens midler
skal settes inn på konto registret i klubbens navn.
§9 Oppløsning
Oppløsning av organisasjonen kan kun gjøres etter to påfølgende
årsmøtevedtak. Ved oppløsning skal avdelingens midler overføres
hovedorganisasjonen for oppbevaring. Midlene skal stå på fond for
eventuell revitalisering av lokalavdelingen i minst ti år.
§10 Forhold til NVMC
I de saker der det ikke gis svar i egne vedtekter vil sentralleddets
vedtekter være førende.
§11 Endring av vedtekter
Endring av vedtekter kan kun skje på lovlig utløst årsmøte.
Endringsforslag må være styret i hende minimum en måned før
årsmøtet. Vedtektsendring skal ha ¾ flertall av de fremmøtte
stemmeberettige medlemmer.
§12 Eierforhold
Lokalavdelingen er selveiende og skal disponere over klubbens
eiendeler. Det skal ikke deles ut overskudd til medlemmer.
§13 Gjeld
Styret kan ikke stifte gjeld i klubbens navn uten at dette er godkjent
på klubbens årsmøte ved ¾ flertall.
§14 Arbeidsutvalg
Styret har fullmakt til å opprette særskilt arbeidsutvalg blant
medlemmene.
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