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Vedlegg 4 Eksempel på avtale med lokalavdeling 

 

BAKGRUNN: 

Norsk Veteran Motorsykkel Club (NVMC), ønsker å utvikle sin virksomhet i området…ZZ. 

og det opprettes derfor en egen lokalavdeling med dette formål.  Lokalavdelingen er en egen 

organisatorisk enhet innen NVMC, og NVMCs lover er styrende for alle aktiviteter 

lokalavdelingen gjør. XX opprettes med bakgrunn i NVMCs vedtekter §5. 

Lokalavdelingen skal hete: NVMC Lokalavdeling XX og har eget styre og egen 

medlemsbase.  XXs styre er NVMCs avtalepart. 

 

FLG PUNKTER REGULERER AVTALENS PRAKTISKE SIDER: 

 

1. XX skal innen området ZZ tilrettelegge for og gjennomføre aktiviteter som fremmer 

NVMC som den naturlige klubb for veteranmotorsyklister i Norge, og tar derfor et lokalt 

ansvar for at NVMC kan oppfylle sin rolle som kulturbærer av norsk mc-historie. XX skal 

være det naturlige treffpunkt for NVMCs medlemmer I distriktet, bade sosialt og 

aktivitetsmessig. 

  

 

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

eller bidrag til NVMC og skal også henvise slike henvendelser til NVMC.  NVMC vil også 

henvise forespørsler til XX når dette har interesse for XX. 

 

3.NVMC skal tilrettelegge for at XX  kan drive sine aktiviteter med god kvalitet både mht. 

planlegging og gjennomføring. XX får disponere plass i medlemsbladet Sidevogna etter eget 

ønske for å markedsføre egne aktiviteter og lokale reportasjer.  

 

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

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

 

5. XX kan søke om tilskudd, underskuddsgarantier og 3.parts forsikringer gjennom NVMC 

for sine arrangementer, på like linje med NVMCs øvrige organisasjonsledd. 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, og NVMCs profilpolicy 

skal følges. 

 

 

7. Det er et felles mål at det skal være 100% NVMC-medlemskap innen XX på sikt.  

XX skal hvert år meddele NVMC den aktuelle medlemssituasjonen. 

 

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

resultatregnskap samt balanse for NVMC.  
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9. 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. 

 

10 XX kontaktpersoner og aktiviteter skal presenteres i Sidevogna og på NVMCs 

hjemmesider  

 

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

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

forbindelse med nytt regnskapsår for NVMC. NVMC står imidlertid fritt til å reetablere en 

lokalavdeling i området når som helst. 

 

 

Leder NVMC (sign)      Leder NVMC Lokalavdeling XX 

 
 

 


