Vedtekt for Norsk Volvo Amazon Klubb, avdeling Midt‐Norge
1: Norsk Volvo Amazon klubb avdeling Midt‐Norge (heretter kalt NVAK‐MN) er en lokalavdeling av
Norsk Volvo Amazon klubb (heretter kalt NVAK) i samsvar med «lover og regler for NVAK» § 12.
NVAKs øvrige lover og regler gjelder også for avdelingen så langt de er anvendbare.
2: Medlemskap.
Alle medlemmer i NVAK kan delta i avdelingens virksomhet. De kan også benytte seg av rabatt‐
avtaler og andre medlemsfordeler som avdelingen har inngått avtale om. Det kreves ingen
medlemskontingent ut over den til NVAK for medlemskapet i avdelingen.
3: Styret
Avdelingen bør ha et styre bestående av leder, nestleder, kasserer, webansvarlig og inntil 2
styremedlemmer. Styret velges for 1 år av gangen. Styret konstituerer seg selv.
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer er til stede. Alle styremedlemmer teller likt
ved avstemming. Ved stemmelikhet avgjør lederen ved dobbeltstemme. Styret er ansvarlig overfor
årsmøtet og skal legge fram regnskap for godkjenning av årsmøtet.
4: Årsmøte
Årsmøte skal holdes innen utgangen av februar. Ordinært årsmøte behandler disse sakene:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Åpning
Valg av møteleder og referent
Valg av to personer til å underskrive protokollen
Beretning om lokalavdelingens aktiviteter
Regnskap med revisjonsberetning
Innkomne forslag
Valg av lokalavdelingens styre
Valg av lokalavdelingens revisor

Årsmøtet innkalles senest 3 uker før møtet via avdelingens hjemmeside med saksliste og frist for å
innsende forslag. Medlemmer som ikke har anledning til å være til stede på årsmøtet kan avgi
skriftlig forhånds‐stemme etter reglene i Lover og Regler for NVAK §7. Det gis ikke anledning til
stemming ved fullmakt.
5: Økonomi
a)Lokalavdelingens økonomi forvaltes av styret som legger årlig fram regnskap for lokalavdelingens
årsmøte til godkjenning. Årsmøtet godkjenner regnskapet og gir styret ansvarsfrihet.
b) Årsmøtet velger en revisor blant lokalavdelingens medlemmer. Revisor har som oppgave å
etterse regnskap og regnskapets bilag for påfølgende år og legge fram en kort beretning for neste
årsmøte.
c) Årsmøtet godkjenner regnskapet og gir styret ansvarsfrihet.
d) Ved eventuelt opphør av lokalavdelingen vedtar årsmøtet fordeling av gjenværende aktiva.
Vedtak og endringer:
Denne vedtekt er vedtatt av avdelingens årsmøte 3. februar 2011 og godkjent av Norsk Volvo Amazon Klubb. Vedtektens paragraf tre ble
vedtatt endret av avdelingens ekstraordinære årsmøte den 17. september 2013. Ved årsmøte 18. februar 2016 ble det inntatt en
bestemmelse om årsmøtets dagsorden. I samme møte (18. februar 2016) ble paragraf fem utvidet med en bestemmelse om revisor. I
tillegg til noen redaksjonelle endringer fattet årsmøtet 28. februar 2017 vedtak om en endring i paragraf 5d som vedrører eventuelle
aktiva ved avdelingens opphør.

