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Vedtatt på Generalforsamlingen 14. mars 2019.
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Norsk Sportsvogn Klubb

Klubbens navn, verdigrunnlag og formål
§1-1

Klubbens navn er Norsk Sportsvogn Klubb. Det er en ideell interesseorganisasjon for
sportsbilinteresserte, som skal være et forum for opplevelser og en møteplass for
entusiaster med lidenskap for sportsvogn og entusiastbiler.

§1-2

Organisasjonen er partipolitisk uavhengig.
Medlemmer og medlemskontingent

§2-1

Som medlemmer kan opptas enkeltpersoner som eier eller er interessert i
sportsvogner

§2-2

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.

§2-3

Nye medlemmer oppnår demokratiske rettigheter 14 dager etter at
medlemskontingenten er betalt.

§2-4

Styret kan frita enkeltmedlemmer fra kravet om innbetaling av kontingent for
enkeltperioder.

§2-5

Generalforsamlingen kan innvilge livsvarig æresmedlemskap. Dette gir de samme
rettigheter som andre medlemmer. Æresmedlemskap er fritatt for kontingent.
Æresmedlemskap kan bare tildeles stående medlemmer av klubben.

§2-6

Generalforsamlingen kan innvilge livsvarig Hedersmedlemskap. Dette gir de
samme rettigheter som andre medlemmer, med unntak av demokratiske
rettigheter. Man kan være både hedersmedlem og ordinært medlem samtidig.
Hedersmedlemskap er fritatt for kontingent.
Generalforsamlingen

§3-1

Generalforsamlingen er klubbens høyeste organ, og beslutninger fattet av denne
kan kun endres ved vedtak på ordinær eller ekstraordinær Generalforsamling. Kun
medlemmer med demokratiske rettigheter har stemmerett på Generalforsamlingen.
Hvert medlem kan maksimalt stille med tre (3) skriftlige fullmakter.

§3-2

Ordinær Generalforsamling - skal innkalles med minimum 1 måneds varsel, og
avholdes innen utgangen av mars måned. Et medlem kan kreve at en sak tas opp i
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ordinær Generalforsamlingen. Kravet må fremmes skriftlig. Frist for å melde saker
til Generalforsamling er 20 dager.
Endelig saksliste og alle sakspapirer, herunder styrets beretning, regnskap, forslag
til budsjett og arbeidsprogram skal være tilgjengelig for medlemmene senest 7
dager før møtet.
§3-3

Disse sakene skal behandles på ordinær Generalforsamling:
-

Godkjenning av innkalling
Valg av ordstyrer og referent og to til å skrive under protokoll
Godkjenning av fullmakter
Godkjenning av stemmerett / demokratiske rettigheter
Styrets beretning for virksomheten i det år som er gått
Revidert regnskap for det år som er gått
Ansvarsfrihet for styret
Forslag til Arbeidsprogram
Forslag til budsjett med fastsettelse av medlemskontingent
Andre saker som ønskes behandlet, og som er nevnt i innkallingen
Valg av formann, styremedlemmer og vararepresentant(er)
Valg av revisor
Valg av valgkomitè

§3-4

Ekstraordinær Generalforsamling sammenkalles med minst 14 dagers varsel når
styret finner grunn til det, eller når minst 50 medlemmer forlanger det.

§3-5

Møte-, tale-, forslags-, og stemmerett er demokratiske rettigheter, forbeholdt
medlemmer etter § 2-3. Styret kan invitere personer med observatørrett.
Observatørretten må godkjennes av Generalforsamling.

§3-6

Saker vedtas ved alminnelig flertall med mindre vedtektene sier noe annet. Med
alminnelig flertall menes et flertall (mer enn 50%) av de avgitte stemmene.
Personvalg foretas skriftlig om det foreligger flere kandidater til vervet.

§3-7

En avstemming gjennomføres skriftlig dersom noen med stemmerett krever det.

§3-8

Valgkomitèen skal bestå av tre personer, hvorav ett styremedlem.
Styret

§4-1

Styret består av minimum formann, nestformann og minst fire styremedlemmer,
hvorav en representant for en lokalavdeling, samt to varamedlemmer. Styret
velges av Generalforsamlingen. Formann 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.

Norsk Sportsvogn Klubb
Postboks 869 Sentrum
0104 Oslo

Norsk Sportsvogn Klubb

Formannen har dobbeltstemme ved stemmelikhet
§4-2

Styret konstituerer nestformann og økonomiansvarlig internt.

§4-3

Supplering av styret skjer ved opprykk av varamedlemmer. Ved manglende valg,
eller frafall, av formann eller nestformann, konstituerer styret innad. Ved frafall som
ikke dekkes av varamedlemmer kan styret supplere inn medlemmer i alle organer

§4-4

Styret skal holde minst ett møte hvert kvartal, og ellers så ofte det finner grunn til
det. Det føres referat fra Styremøtene, som skal gjøres tilgjengelig for
medlemmene.

§4-5

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 gyldig frem til den er behandlet i Generalforsamlingen.
Styret kan også avvise en innmelding. Avvisningen kan kreves behandlet på en
Generalforsamling, og den avviste vil gis observatørstatus for den aktuelle saken.

§4-6

Løpende forretninger foretas av formannen, når disse er av et omfang eller
viktighet som ikke anses nødvendig å forelegge styret. I de tilfeller der det dukker
opp saker som må forelegges styret, hvor det haster slik at de ikke kan behandles
på ordinært styremøte, kan elektronisk behandling benyttes, i henhold til § 4-7

§4-7

Ved elektronisk behandling av saker skal samtlige medlemmer av styret varsles via
SMS eller telefon. Voteringsfrist er minimum 24 timer, og dersom et styremedlem
krever det oversendes saken til første fysiske møte. Ved elektronisk behandling
ansees alle medlemmene av styret å være til stede. Det skal føres protokoll ved
elektronisk behandling av saker.

§4-8

Styret har myndighet til - innenfor rammen av disse vedtekter - å iverksette tiltak
som ikke etter vedtektene kun er tillagt Generalforsamlingen. Klubben forpliktes
kun ved underskrift av formannen eller kassereren. For utgifter over kr 30.000,- må
det forankres i styrevedtak.
Lokallag

§5-1

Etter skriftlig avtale med styret i NSK sentralt kan det opprettes lokale avdelinger
og spesielle merkeregistre. Lokale supplerende vedtekter eller bestemmelser kan
etableres når dette er nødvendig. Alle lokale vedtekter eller særbestemmelser skal
godkjennes av styret i NSK sentralt.

§5-2

Lokalavdelinger etablert etter § 5-1 skal etableres med egne styrer for å organisere
lokale aktiviteter i NSKs regi. Disse skal inneholde minimum tre styremedlemmer
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inkludert leder. Styremøter avholdes i nødvendig grad, referat fra styremøter deles
med NSKs sentrale styre og andre lokale styrer.
§5-3

Lokalavdelingenes økonomi er underlagt regnskap og revisjonsplikt som en del av
NSKs regnskap sentralt.
Lokalavdelingene plikter å gjennomføre lokale årsmøter som skal avholdes
seneste en måned før den sentrale generalforsamlingen. På det lokale årsmøtet
skal følgende behandles og godkjennes:
-

Innkalling
Beretning for virksomheten i året som har gått
Regnskap for siste år
Forslag til aktiviteter neste år
Forslag til budsjett neste år
Saker som ønskes behandlet, - og som er varslet før møtet
Valg av formann og styremedlemmer
Valg av valgkomite

Årsberetning, regnskap, forslag til budsjett og referat fra årsmøtet oversendes
NSKs sentrale styre etter avholdt lokalt årsmøte.
Oppløsning
§6-1

Forslag om oppløsning av klubben vedtas av ordinær Generalforsamling med ¾
flertall, og deretter ¾ flertall på en ekstraordinær generalforsamling tre til seks
måneder etter den ordinære. Her skal det avgjøres med alminnelig flertall hvordan
klubbens eiendeler skal anvendes.
Taushetsplikt og habilitet

§7-1

Tillitsvalgte har generell taushetsplikt.

§7-2

Dersom det foreligger omstendigheter som svekker en tillitsvalgts upartiskhet i en
sak regnes vedkommende som inhabil. Styret kan godkjenne at en inhabil part tar
del i deler av saksfremstilling.

§7-3

Ved tvil om habilitet kan vedkommende be styret vurdere saken. Vedkommende
skal gis anledning til å uttale seg for styret før vedtak fattes
Valgbarhet og nominasjoner

§8-1

Kun medlemmer med demokratiske rettigheter kan stille til valg.
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§8-2

Nominasjoner må fremmes til valgkomitéen senest 14 dager før
Generalforsamling. Valgkomitéen kan fremme kandidater på Generalforsamling.
Valgkomitéen kan fremme kandidater som ikke innehar demokratiske rettigheter.

§8-3

Bare kandidater nominert innen fristen i § 8-2 kan benkes på Generalforsamling.
Vedtektsendringer

§9-1

Vedtektsendringer må vedtas på Generalforsamling med 2/3 flertall

§9-2

Endring av § 1, § 2, § 6, § 7 eller § 8 krever ¾ flertall

§9-3

Vedtektsendringer trer i kraft ved Generalforsamlingens hevelse, med mindre
Generalforsamlingen med ¾ flertall bestemmer noe annet.
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