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Vedlegg 2. Eksempel Avtale for tilsluttet klubb XX (revidert august 2015) 

 

AVTALE OM KLUBB XX TILKNYTNING 

TIL 

NORSK VETERAN MOTORSYKKEL CLUB 

                                       

BAKGRUNN: 

Norsk Veteran Motorsykkel Club (NVMC) og XX , ønsker å inngå en avtale om nærmere 

samarbeid basert på at  XX blir formelt tilsluttet NVMC. 

Begge klubbene ser det som en oppgave å  fremme interessen for  veteranmotorsykkelmiljøet 

i Norge på en kulturbevarende og samfunnsorientert måte, og ser at dette gjøres best i 

fellesskap. Begge parter er åpne for at avtalen kan reguleres underveis- basert på de erfaringer 

som gjøres. 

 

FØLGENDE PUNKTER REGULERER AVTALENS PRAKTISKE SIDER: 

1. XX skal med sin spesialkompetanse innen ZZ bistå med å samle og tilrettelegge for NVMC 

historisk materiale for ZZ, slik at NVMC kan oppfylle sin rolle som kulturbærer av norsk mc-

historie når det gjelder ZZ og andre relevante forhold rundt ZZ. NVMC skal  kunne 

videreformidle dette til andre instanser for arkivering, forskning, videre bearbeiding  osv i 

tillegg til å arkivere material for eget bruk. 

 

2. XX skal være NVMCs kontaktledd for medlemmer og andre som har spørsmål om eller 

bidrag til ZZ, og NVMC vil henvise slike henvendelser til XX.  

 

3.NVMC skal tilrettelegge for at XX  kan drive formidling av stoff om ZZ både til sine 

medlemmer og til NVMCs øvrige medlemmer og allmenheten, ved å stille et antall sider i 

medlemsbladet Sidevogna til disposisjon i hvert nummer. Dette skal normalt være 1-3 sider, 

hvorav minst en side kan/bør være teknisk/historisk stoff.  

NVMCs redaksjonskomite vil avgjøre fra gang til gang antallet og innholdet i sidene, med det 

utgangspunkt at medlemsbladet skal ha en profil som er interessant også for NVMCs øvrige 

medlemmer og for almenheten.  

 

4. NVMC stiller til disposisjon plass på sine hjemmesider til stoff om og for XX etter 

nærmere avtale, og/eller legger inn link til XX evt egne hjemmesider.  

 

5. XX kan søke om underskuddsgarantier og 3.parts forsikringer gjennom NVMC for sine 

arrangementer, på like linje med NVMCs øvrige organisasjonsledd. Det forutsetter imidlertid 

at minst YY% av XX medlemmer til enhver tid  er medlemmer i NVMC.  XX kan også søke om 

å arrangere Skogsløpet eller andre NVMC-spesifikke arrangementer, og det vil da bli 

utarbeidet en egen avtale om dette. 

 

6. NVMC og XX skal gjensidig profilere og presentere hverandre. 

XX skal presentere seg som “Tilsluttet NVMC” og med NVMCs logo på sitt 

presentasjonsmateriell. NVMC vil presentere XX som “Tilsluttet klubb” I relevante fora, 

herunder I Sidevogna med angivelse av kontaktdata for XX. 
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7. NVMC vil henvise interessenter for ZZ- og evt interesse for medlemskap I XX- direkte til 

XX. 

 

8. XX skal ha en egen og av NVMC uavhengig økonomi, men skal fremlegge årets 

resultatregnskap samt balanse på forespørsel fra NVMC. 

 

9. XX kan søke NVMC om tilskudd til sine arrangementer iht NVMCs egne retningslinjer for 

dette. Dette forutsetter at NVMC vil ha tilsvarende fordeler av tilskuddsordningen i form av 

PR eller andre effekter av XXs aktivitet. 

 

10. XX kan søke mva-refusjon gjennom NVMC , og skal da følge de prosedyrer som NVMC 

har for dette. NVMC vil søke om og utbetale mva-refusjonen iht enhver tid gjeldende regler. 

 

11.  XX vil oppfordre alle sine medlemmer til å søke direkte medlemsskap I NVMC I tillegg 

til medlemsskapet I XX. På bakgrunn av utviklingen av antallet NVMC-medlemmer i XX, 

kan denne avtale reforhandles med sikte på å justere NVMCs ytelser til XX. 

 

12. Avtalen gjelder med virkning fra tidspunkt for signering, og kan sies opp av hver av 

partene med minst 3 måneders varsel, men slik at uttreden av avtalen uansett bare gjelder i 

forbindelse med nytt regnskapsår for NVMC.  

 

            

Leder NVMC                                                             Leder XX 

 

 


