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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, 1. februar 2013 og 23. februar 2017. 

 

 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 opplevelsesenter 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 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 
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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 èn kandidat til formannsvervet ansees denne valgt ved akklamasjon 

  

 Er det bare èn 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 

 


