
NORSK SPORTSVOGN KLUBB 

 
Norsk Sportsvogn Klubb 
Postboks 869 Sentrum 
0104 Oslo 

Bank:  
Internet:   
 

6034.05.24961 
http://www.sportsvogn.no 
 

 

 
 

 

 

Velkommen til 

 

Generalforsamling 
Norsk Sportsvogn Klubb 

23.02.2017 
 



NORSK SPORTSVOGN KLUBB 

 
Norsk Sportsvogn Klubb 
Postboks 869 Sentrum 
0104 Oslo 

Bank:  
Internet:   
 

6034.05.24961 
http://www.sportsvogn.no 
 

 

 
 

 

 

Agenda for NSKs Generalforsamling 2017 
 
a) Godkjenning av innkallingen 
b) Valg av ordstyrer og referent – og valg av to personer til å undertegne protokollen 
c) Godkjenning av fullmakter 
d) Styrets beretning for virksomheten i det år som har gått 
e) Revidert regnskap for det år som har gått  
f) Ansvarsfrihet for styret 
g) Forslag til budsjett med fastsettelse av medlemskontingent  
h) Andre saker som ønskes behandlet, og som er nevnt i innkallingen – se under 
i) Valg av formann, styremedlemmer og vararepresentanter 
j) Valg av revisor  
k) Valg av valgkomité  
 
Innkomne forslag: 
 
Ett forslag, fremsatt av styret: Endring av NSKs lov, som følger. 
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Lov for Norsk Sportsvogn Klubb 
 

Vedtatt på Generalforsamlingen 5. januar 1978 - Revidert under Generalforsamlingene 17. januar 1985, 20. januar 1995, 19. januar 1996,  
15. februar 2001, 19. februar 2004, 17. februar 2005 og 1. februar 2013. 

 
 Klubbens navn, verdigrunnlag og formål 
§1 Klubbens navn er Norsk Sportsvogn Klubb 
  
§2 Klubbens verdigrunnlag skal være basert på: 
 a) Lidenskap for bilens sportslige egenskaper, med prioritet på kjøreegenskaper framfor nytte og komfort. 
 b) Kunnskap om bilteknologi, historie og kultur. 
 c) Ferdighet og kjørekompetanse 
 d) Ansvarlighet overfor miljø og adferd. 
  
§3 Klubbens formål er å fremme et godt sportsvognmiljø i Norge, bl.a. ved å: 
   
 a) Arbeide for økt interesse for og kunnskap om sportsvogner 
 b) Arbeide for god trafikkultur 
 c) Arrangere turer, ferdighetskjøring på bane, konkurranser og møter for sportsvogner og 

sportsvognentusiaster 
 d) Arbeide for å sikre sportsvogners rammevilkår i bilpolitisk sammenheng, eventuelt i allianse med 

samarbeidspartnere. 
 e) definere klubben som et opplevelsessenter for eiere og interessenter av sports- og entusiastvogner. 
  
  
 Medlemmer og medlemskontingent 
§4 Som medlemmer kan opptas enkeltpersoner som eier eller er interessert i sportsvogner 
  
§5 Medlemskontingenten forfaller til betaling ved innmelding, og hver 31. januar. 
  
 Personer som melder seg inn f.o.m. august t.o.m. desember betaler halv kontingent. 
  
 Medlemskontingentens størrelse fastsettes hvert år av den ordinære Generalforsamling ved alminnelig flertall 

(50% av stemmene). 
  
 Generalforsamlingen 
§6 Generalforsamlingen er klubbens høyeste organ, og beslutninger fattet av denne kan kun endres ved vedtak på 

ordinær eller ekstraordinær Generalforsamling. Kun medlemmer har stemmerett på Generalforsamlingen. Hvert 
medlem kan maksimalt stille med to skriftlige fullmakter 

  
§7 Ordinær Generalforsamling - skal innkalles, sammen med sakspapirene, med minst 14 dagers varsel og avholdes 

innen utgangen av mars måned. Datoen og stedet for generalforsamlingen skal bekjentgjøres sammen med 
utsendelsen av den årlige giroinnbetalingen.  Generalforsamlingen behandler: 

 a) Godkjenning av innkalling 
 b) Valg av ordstyrer og referent og to til å skrive under protokoll 
 c) Godkjenning av fullmakter 
 d) Styrets beretning for virksomheten i det år som er gått 
 e) Revidert regnskap for det år som er gått 
 f) Ansvarsfrihet for styret 
 g) Forslag til budsjett med fastsettelse av medlemskontingent 
 h) Andre saker som ønskes behandlet, og som er nevnt i innkallingen 
 i) Valg av formann, styremedlemmer og vararepresentant(er) 
 j) Valg av revisor 
 k) Valg av valgkomité (valgkomitéen skal bestå av tre personer, hvorav ett styremedlem) 
 Ekstraordinær Generalforsamling sammenkalles med minst 14 dagers varsel når styret finner grunn til det, eller 

når minst halvparten av medlemmene forlanger det 
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 Et medlem kan kreve at en sak tas opp i ordinær Generalforsamlingen. Kravet må fremmes skriftlig, og skal være 
styret i hende senest 15. januar. 

  
§8 Generalforsamlingen kan bare behandle saker som er nevnt i innkallingen 
 For at en sak skal ansees vedtatt, er det nødvendig at minst 1/2-parten av de fremmøtte medlemmer stemmer for. 

Ved lovendring er det likevel nødvendig at minst 2/3 av de fremmøtte stemmer for endringen 
  
 Særregler for valg av styre og revisor: 
 Er det bare én kandidat til formannsvervet ansees denne valgt ved akklamasjon 
  
 Er det bare én kandidat til revisorvervet, ansees denne valgt ved akklamasjon 
  
 Er det flere kandidater til noen av vervene enn det antall som skal velges, foretas dette valget skriftlig. Den/de 

ansees valgt som får mest stemmer 
  
 Styret 
§9 Styret består av minimum formann og fire styremedlemmer. Styret velges av Generalforsamlingen. Formannen 

velges hvert år. De øvrige styremedlemmene velges for to år ad gangen 
  
 Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmene er til stede. Beslutninger fattes ved alminnelig flertall. 

Formannen har dobbeltstemme ved stemmelikhet 
  
§10 Styret skal holde minst ett møte hvert kvartal, og ellers så ofte det finner grunn til det. Det føres referat fra 

styremøtene 
  
§11 Styret kan ekskludere et medlem som er uønsket i klubben. Det ekskluderte medlemmet kan kreve eksklusjonen 

behandlet i en Generalforsamling. Eksklusjonen er i så fall ikke gyldig før den er vedtatt i Generalforsamlingen 
  
§12 Løpende forretninger foretas av formannen. 
 Gjelder det saker av særlig stor viktighet - og som det haster slik med at de ikke på forhånd kan behandles i et 

styremøte - bør de underhånden forelegges så mange styremedlemmer som mulig før avgjørelsen treffes. Saken 
skal i alle fall refereres i det første påfølgende styremøte 

  
§13 Styret har myndighet til - innenfor rammen av denne lov- å iverksette tiltak som ikke etter loven kun er tillagt 

Generalforsamlingen. Klubben forpliktes kun ved underskrift av formannen eller kassereren 
  
§14 Styret sammenkaller til, og bestemmer tid og sted for Generalforsamlingen og medlemsmøter 
  
 Diverse bestemmelser 
§15 Etter skriftlig avtale med styret kan det opprettes lokale avdelinger og spesielle merkeregistre innen NSK. For 

medlemmer av lokalavdelinger og registre gjelder denne lov så langt den passer, med tillegg av egne vedtekter 
som skal være godkjent av NSK's styre 

  
§16 Forslag om oppløsning av klubben behandles på Generalforsamling. For at oppløsning skal finne sted, er det 

nødvendig at minst 2/3 av de fremmøtte stemmer for oppløsning. Den Generalforsamling som bestemmer 
oppløsning, avgjør med alminnelig flertall hvordan klubbens eiendeler skal anvendes 
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Årsberetning fra styret i Norsk Sportsvogn Klubb 2016 

 
Generalforsamlingen ble avholdt 25. februar 2016 hos Huysman Karting i Oslo.  
Styret har i 2016 bestått av Inge Mauseth (formann), Brian Elvesæter, Jarl Erlandsen, Jørn  
Innset, Lars Faale, Ulf Johannessen og Petter Huse. I tillegg har Erling Alfheim vært 1. 
varamedlem og Espen Alm 2. varamedlem 
 
Styremøter  
Styret har avholdt 11 styremøter i 2016. I tillegg har det blitt avholdt flere arbeidsmøter i  
forbindelse med arrangementer. Styret har lagt ned ca 3500-4000 arbeidstimer og anslagsvis  
12000 kjørte kilometer for klubbens drift. I tillegg kommer betydelig innsats fra NSK  
Marshals og andre frivillige. Året har igjen vært preget av et høyt aktivitetsnivå.  
 
Arrangementer  
Klubben har arrangert 73 aktiviteter for medlemmene, hvorav NSK-Trøndelag stod for 15 
arrangementer, NSK-Rogaland hadde 13, NSK-Sørlandet 13 og NSK-Østlandet gjennomførte 
31 arrangementer.  
 
Alle klubbens avdelinger har som vanlig arrangert innemøter og utemøter med forskjellige 
temaer og besøk. NSK-Østlandet har i tillegg avholdt sin Vårmønstring på Øvrevoll og 5 
banedager/ferdighetskjøring. Arrangement over mer enn 1 dag har vært Vinterweekend, 
Vårturen og Sensommerturen. 
 
NSK-Rogalands store arrangement heter Wings & Wheels. Dette er Vårmønstring og 
Sportsbiltreff. Sammen med Flymuseet så arrangeres dette på Sola Sjø. Avdelingens 
onsdagstreff har vært meget godt besøkt i år. Klubben drifter også eget klubbhus med utleie 
av garasjeplasser på Klepp.  
 
For NSK-Trøndelag har det som alltid vært mange kortere og lengre turer. Også vårtur, 
sensommertur og høsttur. Midt i Trondheim sentrum ble også i år avdelingens Vårmønstring 
avholdt, på Torget, der byens borgere kunne glede seg over det varierte utvalget av 
sportsvogner 
 
NSK-Sørlandet har også hatt en velfylt kalender i år. Møter både inne og ute, vårtur og 
høsttur. Deltakelse på Wings & Wheels og Vårmønstringen på Øvrevoll, samt banedager på 
Østlandet.  
 
Medlemmer  
Ved utgangen av 2016 hadde NSK 1300 medlemskap, opp med 80 stk. fra i fjor. Styret vil 
som alltid ha sterkt fokus på å følge opp medlemsmassen slik at våre inntekter sikres. I 2016 
byttet vi medlemssystem, og dette fungerer godt, gir bedre funksjonalitet, samt er rimeligere 
for oss. 
 
Publikasjoner  
Klubbens webside www.sportsvogn.no har blitt oppdatert jevnlig. Diskusjonsforumet er  
populært, og har 1339 registrerte brukere, også en økning fra i fjor, som har skrevet 47552 
innlegg.   
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Vi merker også at vår side på Facebook er veldig populær. Her er det jevnlige oppdateringer 
og godt engasjement fra medlemmene, med 2424 følgere, opp fra 1800 i fjor. 
 
Ekstraordinær generalforsamling høsten 2016 gikk inn for å utvikle et nytt nettsted, og dette 
var klart for bruk 1. februar 2017. 
 
"Sportsbil" - NSKs medlemsmagasin. 
Det er svært hyggelig å se hvor godt våre medlemmer har tatt i mot klubbens eget 
medlemsmagasin. Ikke bare våre egne medlemmer, men også andre som har fått lese det. 
Samtidig må vi være klar over at det er mye arbeid som ligger bak hvert nummer. 
Redaksjonen ønsker også at den kan få inn flere tips om temaer til artikler fra medlemmene, 
slik at vi får et så bredt og godt innhold som mulig. I 2016 ble det budsjettert med 4 utgaver 
av magasinet, hvilket også ble laget. På grunn av tidsforskyvelse i utgivelsene ble 3 utgaver 
fakturert på regnskapsåret, mens 1 utgave ble belastet 2015-regnskapet.  
 
NSK ga i 2016 ut sin kalender også - denne gang for 10. gang  
 
WEBshop 
NSK lanserte WEBshop i løpet av sommeren 2015. Alle klubbens regalier er her tilgjengelige. 
Styret prøver å promotere dette så godt som mulig, slik at salget øker.  
 
Banekomiteen har i år bestått av:  
Leif Andersson, Petter Huse, Brian Elvesæter, Jarl Erlandsen, Jørn  
Innset, Lars Faale, Espen Alm, Inge Mauseth og Erling Alfheim. Lars Faale har vært leder av 
komiteen.  
 
Ferdighetskjøringen har også i år vært gjennomført etter kjent oppskrift. Deltagelsen på 
arrangementene varierer som alltid med været, og det ligger mye risiko økonomisk her, da 
leie av banene har blitt betydelig mer kostbart de siste årene. Normalt går dette omtrent i null 
økonomisk, og i år har vi litt overskudd. NSK forbindes fortsatt med å være en profesjonell 
aktør og våre treff ansees som trygge. Vi merker også dette på at vi fortsatt får mange nye 
medlemmer på banearrangementene.  
 
NSK Marshals  
NSK Marshals teller i dag ca 35 stykker, hvorav 15-20 stk er meget aktive, og er et 
avgjørende bidrag ved alle våre arrangementer. I tillegg er de med på å ytterligere synliggjøre 
NSKs identitet utad, både blant medlemmer og ikke-medlemmer. I 2016 fikk vi noen nye 
Marshaler, men vi trenger stadig ”påfyll” av nye frivillige, og klubben har bl.a. utarbeidet eget 
info materiell som deles ut på treff etc. NSKs Marshaler skal jevnlig få brann- og 
redningskurs, førstehjelpskurs, flaggvaktkurs m.v. for å kunne betjene våre medlemmer på  
arrangementer på en sikker måte. NSK Marshals har også sitt eget innemøte: Marshalaften. 
 
Turkomiteen, Østlandet 
Hans Jørgensen har ledet turkomiteen i flere år og har ansvaret for Vårturen. Det har også 
vært gjennomført ”dagen før dagen”-tur, sensommertur og andre kortere turer ifb. med 
utemøter. Disse har styret ledet. 
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Oppsummering av de store arrangementene.  
 
NSK-Østlandet:  
 
19. - 21. februar: NSK arrangerte for 12. gang en helg med isbanekjøring. Også denne 
gangen var vi på Golsfjellet med kjøring på Tisleia. Igjen svært mange deltagere, som fylte 
opp Golsfjell Fjellstue og gjorde dette til nok en vellykket vinterweekend.  
5. mai: Dagen-før-dagen-tur gikk denne gang langs Tyrifjorden og nordover med lunsj på 
Hadeland Glassverk. Tilbake over Roa og gamle Hadelandsvei. Flott vær og oppmøte. 
 
8. mai: Etter fjorårets jubileumsmønstring med smått utrolige 1000 biler, skulle det vise seg 
at årets mønstring ble enda mer populær! Også denne gang på Øvrevoll Galoppbane i Bærum. 
Tørt og fint vær gjorde at indre bane igjen kunne brukes. Ny besøksrekord - 1000 sportvogner 
pluss 100 i entusiastbilklassen. I entusiastbilklassen tillates alle biler, så lenge eieren selv 
mener det er en entusiastbil. Vårmønstringen gir bra med salg av regalier, samt et 10-talls nye 
medlemmer. Øvrevoll er flott i vakkert vær, samtidig har vi i flere år tenkt på å flytte 
Vårmønstringen til et annet sted bedre egnet for så mange besøkende, og som tåler regn bedre. 
Vi håper å få til en slik løsning i 2017. 
 
Vi retter som alltid en stor takk til NSKs Marshals og andre frivillige - uten dere hadde ikke 
Vårmønstringen vært mulig å gjennomføre - takk!  
 
26. - 29. mai: Vårtur - med rekordstort antall! Oppmøte Hokksund, videre Geilo med 
overnatting. Eidfjord, Odda, Haukeli og overnatting Hovden. Evje og siste kveld i Arendal. 45 
biler og 80 personer, både sol, regn og vakkert landskap i en svært sosial ramme.  
 
6. Juni: Nasjonal motordag, på Festningsplassen i Oslo. Ikke så mange deltakere fra NSK 
denne gang, men vi var med og markerte. 
 
17 . - 18. september: Sensommertur. Gudbrandsdalen, over til Alvdal og lunsj. Overnatting 
på Røros, der vi også møtte medlemmer fra Trøndelag. Etter overnatting på Røros tok noen en 
ekstra tur og overnatting på hjemveien! Veldig mange påmeldte også nå. Ekstraordinær GF 
ble avholdt på Røros. Se eget punkt om det til slutt i beretningen. 
 
28. - 30. oktober: Oslo Motor Show, Lillestrøm. NSK deltok igjen med en flott stand, og 
noen av våre medlemmer stilt velvillig opp med sine flotte biler. Denne gang også et 
restaureringsprosjekt! Det var mer enn 40.000 besøkende. Vi hadde godt salg av regalier og 
fikk 9 nye medlemmer. Både Marshals, styret og vanlige medlemmer stiller opp som 
funksjonærer på OMS - takk! 
 
24. november: Motorsportsaften på Olavsgaard. I likhet med tidligere år så er dette vårt best  
besøkte medlemsmøte, med nær 100 deltakere. Tema i år var bilsportstalenter, historisk racing 
- og historisk rally. Samt drifting. 
 
1. desember: Julebordet, spesielt invitert er de som har vært funksjonærer for NSK ila. året.  
Dette sammen med at andre medlemmer også melder seg på gjør dette til en særs hyggelig  
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kveld, i år på Mortens kro på Gjelleråsen.  
NSK-Trøndelag:  
 
3. - 5. juni: Årets vårtur, med nær rekorddeltakelse: 20 biler og 35 personer. Surnadal, 
Todalsfjorden og overnatting Angvik. Videre Åndalsnes og Trollstigen. Ned til Valldal, 
videre på Ørnevegen og Geiranger med stopp på Dalsnibba. Rapportene melder om fantastisk 
vær på årets høydepunkt.  
 
14. mai: Vårmønstringen. I samarbeid med MG-klubben ble det også i år arrangert 
Vårmønstring på Trondheim Torg. Noe mer overskyet og kjøligere i år, men godt besøk av 
publikum. Trøndelag har som alltid kortesje inn til Trondheim sentrum. Et perfekt sted for å 
få oppmerksomhet fra byens borgere. Et kunstnerisk innslag i tillegg denne gang med Svelvik 
Mannskor!  
27. - 28. august:  Den tradisjonsrike sensommerturen til Åre ble også i år gjennomført med 
stor suksess. 13 biler og 20 personer. Turen gikk forbi Storlien og Storvallen på vei til Åre. 
Hjemturen via Skalstufjellet og Sandvika. Stopp også ved Tännforsen, Sveriges største foss. 
Middag på Stiklestad avsluttet en fin tur med varierende vær og varierende veistandard. 
 
17. - 18. september: Det ble enda en høsttur - til Røros, der de møtte Østlandsavdelingen og 
deltok på den ekstraordinære generalforsamlingen. Turen gikk via Støren på vei ned, med 
retur over Tydal, Selbu og Hell tilbake til Trondheim. 
 
NSK-Rogaland:  
 
19. juni: Wings & Wheels - Sportsvogntreff på Sola Sjø. Årets store begivenhet i regionen, 
med en ny superrekord! Nærmere 200 utstilte biler, og drøyt 2000 besøkende personer! Årets 
arrangement det 18. i rekken. Treffet ble igjen arrangert i samarbeide med Flyhistorisk 
Museum. Et virkelig flott arrangement i idylliske omgivelser, også i år med sol.   
 
NSK-Rogaland gjennomfører også jevnlig innemøter og mange utemøter med kjøretur. 
Månedens kjøretur har flere ganger satt nye deltakerrekorder, og det siste utemøtet fristet så 
mange som 63 biler hvorav 39 sportsvogner. Klubblokalet på Klepp brukes flittig og har blitt 
det samlingspunktet man ønsket ved oppstarten. 
 
NSK-Sørlandet:  
 
Aktivitene i 2016 viser også denne gang god variasjon. Som alltid noen temamøter og 
medlemsbesøk. Besøk på Vårmønstring i Oslo og Rogaland. Og egen høsttur i år til Hovden. 
En sterk kjerne og entusiastisk gjeng i styret gjør dette til en levende landsdel for vårt NSK - 
miljø.  
 
Styret anbefaler ellers alle medlemmer å følge med på lokalavdelingenes websider og 
Facebook - mange beskrivelser av forskjellige turer og ikke minst flotte bilder! 
 
Ekstraordinær Generalforsamling, 17. september. 
 
Saker til behandling: 

- Ny webløsning  - innhold og budsjett 
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- 40-årsjubileum -  spesielle aktiviteter og budsjett 
Begge saker ble enstemmig vedtatt. 
 
Takk!  
 
NSK, ved styret, vil takke alle de frivillige og lokalavdelingene som har bidratt med tid og  
innsats. Uten deres hjelp er det umulig å gjennomføre de aktiviteter som vi planlegger. 
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Valgkomiteens innstilling 
 
Formann, 1 år   Inge Mauseth 
Styremedlem, 2 år  Petter Huse 
Styremedlem, 2 år  Jarl Erlandsen  
Styremedlem, 2 år  Henrik Meldre 
Styremedlem, 1 år  Stig Hjorth (representant for lokalavdelingene (Rogaland)) 
 
Følgende personer er også i styret men ikke på valg: 
 
Styremedlem  Lars Faale 
Styremedlem  Jørn Innset 
Styremedlem  Ulf Johannessen 
Styremedlem  Erling Alfheim 
 
Ordningen med varamedlemmer utgår og alle får status som styremedlem. Vi innfører 
samtidig et styremedlem fra lokalavdelingene – dette skal gå på rundgang med i første 
omgang verv med varighet på 1 år. 
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Lov for Norsk Sportsvogn Klubb 
 

Vedtatt på Generalforsamlingen 5. januar 1978 - Revidert under Generalforsamlingene 17. januar 1985, 20. januar 1995, 19. januar 1996,  
15. februar 2001, 19. februar 2004, 17. februar 2005 og 1. februar 2013. 

 
 Klubbens navn og formål 
§1 Klubbens navn er Norsk Sportsvogn Klubb 
  
§2 Klubbens formål er å fremme et godt sportsvognmiljø i Norge, bl.a. ved å: 
 a) Hjelpe til med å oppspore, erverve, restaurere og bevare sportsvogner 
 b) Arbeide for økt interesse for og kunnskap om sportsvogner 
 c) Arbeide for god trafikkultur 
 d) Arrangere turer, konkurranser og møter for sportsvogner og sportsvognentusiaster 
  
 Medlemmer og medlemskontingent 
§3 Som medlemmer kan opptas enkeltpersoner som eier eller er interessert i sportsvogner 
  
§4 Medlemskontingenten forfaller til betaling ved innmelding, og hver 1. januar. 
  
 Personer som melder seg inn f.o.m. august t.o.m. desember betaler halv kontingent. 
  
 Medlemskontingentens størrelse fastsettes hvert år av den ordinære Generalforsamling ved alminnelig flertall 

(50% av stemmene). 
  
 Generalforsamlingen 
§5 Generalforsamlingen er klubbens høyeste organ, og beslutninger fattet av denne kan kun endres ved vedtak på 

ordinær eller ekstraordinær Generalforsamling. Kun medlemmer har stemmerett på Generalforsamlingen. Hvert 
medlem kan maksimalt stille med to skriftlige fullmakter 

  
§6 Ordinær Generalforsamling - som innkalles med minst 14 dagers varsel og avholdes innen utgangen av februar 

måned - behandler: 
 a) Godkjenning av innkalling 
 b) Valg av ordstyrer og referent 
 c) Godkjenning av fullmakter 
 d) Styrets beretning for virksomheten i det år som er gått 
 e) Revidert regnskap for det år som er gått 
 f) Ansvarsfrihet for styret 
 g) Forslag til budsjett med fastsettelse av medlemskontingent 
 h) Andre saker som ønskes behandlet, og som er nevnt i innkallingen 
 i) Valg av formann, styremedlemmer og vararepresentant(er) 
 j) Valg av revisor 
 k) Valg av valgkomitè (valgkomitèen skal bestå av tre personer, hvorav ett styremedlem) 
 Ekstraordinær Generalforsamling sammenkalles med minst 14 dagers varsel når styret finner grunn til det, eller 

når minst halvparten av medlemmene forlanger det 
  
 Et medlem kan kreve at en sak tas opp i Generalforsamlingen. Kravet må fremmes skriftlig, og skal være styret i 

hende minst 30 dager før Generalforsamlingen 
  
§7 Generalforsamlingen kan bare behandle saker som er nevnt i innkallingen 
 For at en sak skal ansees vedtatt, er det nødvendig at minst 1/2-parten av de fremmøtte medlemmer stemmer for. 

Ved lovendring er det likevel nødvendig at minst 2/3 av de fremmøtte stemmer for endringen 
  
 Særregler for valg av styre og revisor: 
 Er det bare èn kandidat til formannsvervet ansees denne valgt ved akklamasjon 
  
 Er det bare èn kandidat til revisorvervet, ansees denne valgt ved akklamasjon 
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 Er det flere kandidater til noen av vervene enn det antall som skal velges, foretas dette valget skriftlig. Den/de 
ansees valgt som får mest stemmer 

  
 Styret 
§8 Styret består av minimum formann og fire styremedlemmer. Styret velges av Generalforsamlingen. Formannen 

velges hvert år. De øvrige styremedlemmene velges for to år ad gangen 
  
 Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmene er til stede. Beslutninger fattes ved alminnelig flertall. 

Formannen har dobbeltstemme ved stemmelikhet 
  
§9 Styret skal holde minst ett møte hvert kvartal, og ellers så ofte det finner grunn til det. Det føres referat fra 

styremøtene 
  
§10 Styret kan ekskludere et medlem som er uønsket i klubben. Det ekskluderte medlemmet kan kreve eksklusjonen 

behandlet i en Generalforsamling. Eksklusjonen er i så fall ikke gyldig før den er vedtatt i Generalforsamlingen 
  
§11 Løpende forretninger foretas av formannen. 
 Gjelder det saker av særlig stor viktighet - og som det haster slik med at de ikke på forhånd kan behandles i et 

styremøte - bør de underhånden forelegges så mange styremedlemmer som mulig før avgjørelsen treffes. Saken 
skal i alle fall refereres i det første derpåfølgende styremøte 

  
§12 Styret har myndighet til - innenfor rammen av denne lov- å iverksette tiltak som ikke etter loven kun er tillagt 

Generalforsamlingen. Klubben forpliktes kun ved underskrift av formannen eller kassereren 
  
§13 Styret sammenkaller til, og bestemmer tid og sted for Generalforsamlingen og medlemsmøter 
  
 Diverse bestemmelser 
§14 Etter skriftlig avtale med styret kan det opprettes lokale avdelinger og spesielle merkeregistre innen NSK. For 

medlemmer av lokalavdelinger og registre gjelder denne lov så langt den passer, med tillegg av egne vedtekter 
som skal være godkjent av NSK's styre 

  
§15 Forslag om oppløsning av klubben behandles på Generalforsamling. For at oppløsning skal finne sted, er det 

nødvendig at minst 2/3 av de fremmøtte stemmer for oppløsning. Den Generalforsamling som bestemmer 
oppløsning, avgjør med alminnelig flertall hvordan klubbens eiendeler skal anvendes 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 


