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VEDTEKTER FOR NORSK BOBIL OG CARAVAN 
CLUB 

Vedtatt på landsmøtet i Haugesund 26. mai 1990, med endringer fra Landsmøtet på Hafjell 30. april 1994, Landsmøtet i 
Ålesund 23. mai 1998, Landsmøtet på Gardermoen 11. mai 2002, Landsmøtet i Kristiansand 27. mai 2006 og Landsmøtet 

Lillehammer 4. juli 2010, Landsmøtet på Gardermoen 31. mai 2014, Ekstraordinært Landsmøte Gardermoen 22. oktober 2016. 
Landsmøtet Gardermoen 9. mai 2018. Landsmøtet (digitalt) 13. februar 2021. 

 
§ 1. FORMÅL 

1.1 Norsk Bobil og Caravan Club (NBCC) er en partipolitisk nøytral organisasjon hvis formål er å 
ivareta medlemmenes interesser overfor myndigheter, organisasjoner og andre, bidra til 
samhold blant campinginteresserte, stimulere til opplæringsvirksomhet, medvirke til 
opprettelse og forbedring av campingplasser, samt samarbeide med organisasjoner i inn- og 
utland. 

 
§ 2. MEDLEMSKAP 

2.1 Som medlem kan opptas enhver campinginteressert privatperson. 
2.2 Medlemskap løper fra den måneden første kontingent er betalt til midten av samme måned 

året etter. 
2.3 Ingen får medlemsrettigheter før kontingenten er betalt.  
2.4 Ansiennitet gjelder alle gyldige år fra det tidspunkt det opprettes eget medlemskap. Ved 

samlivsbrudd beholdes ansiennitet for den eller de av partene som fortsetter uavbrutt med 
egne medlemskap. 

2.5 Nedre stemmerettsalder i NBCCs organisasjon er 18 år. 
2.6 Medlemskapet omfatter begge ektefeller, samboere/partner og deres hjemmeboende barn 

under 18 år. 
2.7 Medlemskapet kan ikke arves. 
2.8 Ved samlivsbrudd kan kun én beholde medlemskapet. 
2.9 Et medlem som har tillitsverv i konkurrerende organisasjon, kan ikke ha tillitsverv i NBCC. 
2.10 Sentralstyret avgjør hvilken avdeling det enkelte medlem skal være tilsluttet. Medlemmene 

skal fortrinnsvis stå tilsluttet den avdeling de geografisk tilhører. Ønsker et medlem å bli 
overflyttet til en annen avdeling, kan dette skje ved henvendelse til NBCC sentralt. 
Kontingenten tilfaller den avdeling som medlemmet sto tilsluttet siste dag i den måned 
kontingenten betales. 

2.11 Sentralstyre kan nekte enkeltpersoner medlemskap i særlige tilfeller. Sentralstyrets vedtak 
kan påklages til landsstyret. Klagefristen er 3  tre  uker etter at vedtaket ble mottatt. 

 
KOMMENTARER § 2: 

 § 2.3: medlemskapet er gyldig til den påtrykte dato på medlemskortet. Dette kan 
kontrolleres ved inngangen til møtet. 

 § 2.4: med ansiennitet forstås sammenhengende medlemskap. 
 § 2.6: med ektefeller/samboer/partner forstås at begge skal ha samme adresse. 

 
§ 3. NBCCs ORGANISASJONSLEDD 

 
 
 
 
 
 
 
§ 4. LANDSMØTE 

4.1 Landsmøtet består av 1  en  delegat fra hver avdeling. Landsstyrets 15  femten  
medlemmer og Sentralstyrets 3  tre  medlemmer. 

4.2 Ordinært Landsmøte holdes hvert 2.  andre  år, innen 15. juni. 
4.3 Varsel om Landsmøte sendes avdelingene minst 4  fire  måneder før Landsmøtet skal holdes. 
4.4 Innkalling til Landsmøtet foretas av Landsstyret og skal være sendt til avdelingene minst 1  

en  måned før Landsmøtets dato, sammen med: 
4.4.1 Dagsorden 
4.4.2 Landsstyrets beretning 

3. Sentralstyret 5. Avdelingene 1. Landsmøtet 2. Landsstyret 4. Regionene 

Administrasjonen 
(Servicekontor for 
organisasjonen) 
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4.4.3 Innkomne saker som ønskes behandlet 
4.4.4 Forslag til handlingsprogram 
4.4.5 Valgkomiteens innstilling 

4.5 Saker som ønskes behandlet på Landsmøtet kan fremmes av alle NBCCs organisasjonsledd, se 
§ 3, og enkeltmedlemmer. Saker fra enkeltmedlemmer må sendes gjennom avdelingen. Saker 
fra avdelinger må være innsendt skriftlig til Sentralstyret minst 3  tre  måneder før 
Landsmøtet finner sted. 

4.6 Forslag om vedtektsendringer skal fremmes gjennom avdelingens årsmøte, se § 15.2. 
4.7 Landsmøtet avvikles på følgende måte: 

4.7.1 Åpning 
4.7.2 Godkjenning av delegater 
4.7.3 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
4.7.4 Valg av: 

 To dirigenter 
 To møtesekretærer 
 To representanter til å underskrive protokollen 
 Tellekorps 
 Redaksjonskomite 

4.7.5 Landsstyrets beretning 
4.7.6 Innkomne saker 
4.7.7 Handlingsprogram 
4.7.8 Valg av: 

 President 
 1  en  Visepresident 
 1  en  Styremedlem 
 Leder og to medlemmer til Vedtektskomiteen, med tre vararepresentanter 
 Leder og to medlemmer til Valgkomiteen, med tre vararepresentanter 

4.7.9 Avslutning 
4.8 Alle vedtak, bortsett fra vedtektsendringer og vedtak om oppløsning, fattes med absolutt 

flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget som falt. Stemmelikhet ved personvalg avgjøres ved 
loddtrekning. Avstemning foretas skriftlig dersom noen forlanger det. 

4.9 Ethvert lovlig innkalt Landsmøte er beslutningsdyktig uansett fremmøte. 
4.10 Alle avdelinger som står tilsluttet NBCC pr. 31. desember året før Landsmøtet holdes, og som 

har oppfylt sine forpliktelser, har rett til å la seg representere på Landsmøtet. 
4.11 Hver delegat har 1  en  stemme. 
4.12 På Landsmøtet møter landsmøtevalgte komiteer (Vedtektskomite og Valgkomite), 

administrasjonen og andre Landsmøtet måtte ønske å invitere. 
4.13 Medlemmer som er tildelt Det Edle Drag i gull skal inviteres til Landsmøtet. 
4.14 Ved Landsmøter vil NBCC godtgjøre utgifter til reise, opphold og diett for de valgte 

landsmøtedelegater, og landsmøtevalgte komiteer.  Reisegodtgjørelse ytes etter rimeligste 
reisemåte, dog slik at delegater som har over 10  ti  timers effektiv reisetid hver vei, får 
dekket utgifter til fly. 

4.15 Ekstraordinært Landsmøte skal sammenkalles når Landsstyret eller minst 30 % av godkjente 
avdelinger gjennom årsmøtevedtak forlanger det. Ekstraordinært Landsmøte innkalles med 
minst 14  fjorten  dagers varsel. Det ekstraordinære Landsmøtet kan kun behandle de saker 
som er nevnt i innkallingen. 

4.16 Sentralstyret gis fullmakt til, i samarbeid med valgkomiteen, å foreta suppleringsvalg frem til 
kommende Landsstyremøte. 

4.17 Ekstraordinært Landsmøte skal sammenkalles når Landsstyret eller minst 30 % av godkjente 
avdelinger gjennom årsmøtevedtak forlanger det. Ekstraordinært Landsmøte innkalles med 
minst 14  fjorten  dagers varsel. Det ekstraordinære Landsmøtet kan kun behandle de saker 
som er nevnt i innkallingen. 

4.18 Sentralstyret gis fullmakt til, i samarbeid med valgkomiteen, å foreta suppleringsvalg frem til 
kommende Landsstyremøte. 

 
KOMMENTARER § 4: 

 § 4.1: Avdelingens delegater til Landsmøtet utpekes av avdelingsstyret, se §§ 4.10, 4.11 
og 9.3.3, men Landsmøtet er åpent for alle NBCC medlemmer. 

 § 4.2: Landsmøtet er NBCCs høyeste myndighet. 
 § 4.6: Permanent endring av NBCCs vedtekter kan bare foretas av Landsmøtet. 
 § 4.7.8: Alle personvalg gjelder for 2  to  år, unntatt varamedlemmer som velges for 2  

to  år. 
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 § 4.8: Stemmerett har delegatene fra avdelingene, og medlemmene i Landsstyret (18 
stemmer). 

 § 4.10: Med avdelingenes forpliktelser menes blant annet deltagelse på 
lederkonferansene, innsendelse av årsmøtepapirer, se §§ 4.10 og 9.2.18, og 
9.2.19. 

 § 4.16: Utgifter til reise og opphold dekkes av NBCC. Intensjon er at NBCC også dekker 
kostnadene for ledsagere. 

 
§ 5. LANDSSTYRET 

5.1 Landsstyret er det ansvarlige organisasjonsledd i NBCC mellom Landsmøtene. 
5.2 Landsstyret består av 18  atten  medlemmer, hvorav 3  tre  av disse er 1  en  President, 1 

 en  Visepresident og 1  et  styremedlem som velges av Landsmøtet for 2  to  år. De 15  
femten  øvrige velges av regionene for 2  to  år. Hver region skal ha 1  en  representant.  I 
tillegg vil de 4  fire  største regionene ha 1  ett  landsstyremedlem ekstra. 

5.3 LS-medlemmer som er valgt inn i sentralstyret av og fra Landsstyret fratrer sentralstyrevervet 
31.12. når vedkommende blir avløst av nyvalgt LS-medlem som har funksjonstid fra og med 1. 
januar etter at valget har funnet sted. Jmf §5.3. Sentralstyrets varamedlem trer da fra 1. januar 
inn som styremedlem med stemmerett fram til første LS-møte med valg. 

5.4 Landsstyret skal møtes minst 1  en  gang årlig. 
5.5 Saker som ønskes behandlet i Landsstyret skal være innsendt skriftlig til Sentralstyret minst 1 

 en  måned før Landsstyrets møte finner sted. Saker fra enkeltmedlemmer skal sendes 
gjennom avdelingen. 

5.6 Landsstyret skal behandle: 
5.6.1 Sentralstyrets årsberetning 
5.6.2 Regnskap og revisjonsberetning 
5.6.3 Kontingent og fordeling av denne 
5.6.4 Innkomne saker 
5.6.5 Midlertidige vedtak fattet av Sentralstyret. 
5.6.6 Budsjett 
5.6.7 Valg av landsstyremedlem(mer) til Sentralstyret 
5.6.8 Landsstyret velger en vararepresentant med møteplikt til Sentralstyret. Valget 

skjer for 1  ett  år. 
5.6.9 Fremme forslag, hvert andre år, for Landsmøtet på medlemmer til Vedtekts- og 

Valgkomite. 
5.6.10 Foreta nødvendige suppleringsvalg 

5.7 Landsstyret påser at NBCCs midler forvaltes på en forsvarlig måte. 
5.8 Landsstyret innkalles når President, Sentralstyret eller minst 10  ti  landsstyremedlemmer 

forlanger det. 
5.9 Innkalling foretas med minst 14  fjorten  dagers varsel og skal vedlegges saksliste med 

nødvendig bakgrunnsmateriale. 
5.10 Landsstyret er beslutningsdyktig når minst 10  ti  medlemmer er fremmøtt, hvorav minst 2  

to  sentralstyremedlemmer. Hvis et Landsstyremøte ikke er beslutningsdyktig, innkalles til et 
nytt møte som er beslutningsdyktig uansett fremmøte. Alle beslutninger fattes med absolutt 
flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget som falt. Stemmelikhet ved personvalg avgjøres ved 
loddtrekning. 

5.11 Landsstyret ivaretar NBCCs interesser og dets representasjon innen- og utenlands. 
5.12 Landsstyret er ansvarlig for NBCCs økonomi, og skal påse at vedtak i Landsmøtet blir iverksatt. 

 
KOMMENTARER § 5: 

 § 5.1: Landsstyret er NBCCs høyeste myndighet mellom Landsmøtene. 
 § 5.4: Til møter i Landsstyret dekker NBCC reise og opphold for Landsstyrets 

medlemmer. Intensjon er at NBCC også dekker kostnadene for ledsagere. 
 § 5.5: Alle NBCCs organisasjonsledd, se § 3, kan sende saker til Landsstyret. 
 § 5.6: Medlemsgrunnlaget for hvilke regioner som kan velge ekstra landsstyremedlem 

er regionenes medlemstall ved inngangen til landsmøteperioden. 
 
§ 6. SENTRALSTYRET 

6.1 Sentralstyret består av 5  fem  medlemmer: President, 1  en  Visepresident, og 1  ett  
Styremedlem, og 2  to  medlemmer som velges av og blant Landsstyrets medlemmer for 2  
to  år. Dersom vedkommende bare har 1  ett  år igjen av valgperioden i egen region skjer 
valget for 1  ett  år. En vararepresentant, se § 5.6.8, inngår som medlem ved forfall. Valgene 
gjelder fram til og med siste virkedag før første Landsstyremøte etter utløp av valgperioden i 
Landsstyret. 
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6.2 Sentralstyret har ansvar for den daglige driften av NBCC og; 
 Skal påse at Landsstyrets vedtak blir iverksatt. 
 Sentralstyret velger protokollfører 
 Er ansettelsesmyndighet og meddeler prokura. 
 Oppnevner nødvendige komiteer og utvalg. 
 Mellom hvert Landsstyremøte kan Sentralstyret foreta midlertidige vedtak i saker som 

det ligger til Landsstyret å behandle. 
Slike midlertidige vedtak i Sentralstyret fremmes for endelig vedtak i første 
Landsstyremøte. 

6.3 Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst 3  tre  medlemmer (evt. 2  to medlemmer og 1 
 en  vararepresentant er til stede), heriblant President og/eller en Visepresident. Vedtak i 

Sentralstyrets er gyldig når det har fått minst 3  tre  stemmer. 
6.4 Sentralstyret skal påse at Landsstyrets meninger etterleves. 
6.5 Presidenten og ett sentralstyremedlem har sammen signaturrett for NBCC. 

 
KOMMENTARER § 6: 

 § 6: Sentralstyrets utgifter dekkes av NBCC 
 § 6.1: Vararepresentanten har kun stemmerett når vedkommende inntrer som medlem. 

 
§ 7. ADMINISTRASJON 

7.1 NBCCs administrasjon forestår den daglige drift av NBCC i henhold til vedtak fattet av 
Landsmøtet, Landsstyret og Sentralstyret. 

7.2 Administrasjonen skal ha en daglig leder. 
7.3 Administrasjonen fører Landsstyrets protokoll. 
7.4 NBCCs administrasjon skal ligge i Oslo-området. 
7.5 NBCCs verneting er Sørumsand (Nedre Romerike tingrett). 

 
KOMMENTARER § 7: 

 § 7.2: Funksjonen som daglig leder utpekes av Sentralstyret i samråd med de ansatte. 
 
§ 8. REGIONER 

8.1 NBCC er oppdelt i 11 regioner: 
1. Finnmark, geografisk avgrenset til Finnmark fylke. 
2. Troms, geografisk avgrenset til Troms fylke, dog slik at avd. Narvik og omegn inngår i 

denne regionen. 
3. Lofoten og Vesterålen, geografisk avgrenset nord for Vestfjorden. 
4. Nordland Syd, geografisk avgrenset til resten av Nordland fylke. 
5. Trøndelag, geografisk avgrenset til fylkene Nord- og Sør-Trøndelag. 
6. Møre og Romsdal, geografisk avgrenset til fylket Møre og Romsdal. 
7. Sogn og Fjordane/Hordaland, geografisk avgrenset til fylkene Sogn og Fjordane og 

Hordaland. 
8. Rogaland og Agder, geografisk avgrenset til fylkene Rogaland, Aust- og Vest-Agder. 
9. Te/Ve/Bu, geografisk avgrenset til fylkene Telemark, Vestfold og Buskerud, dog slik at avd. 

Asker og Bærum inngår i denne regionen. 
10. Hedmark/Oppland, geografisk avgrenset til fylkene Hedmark og Oppland, dog slik at avd. 

Øvre Romerike inngår i denne regionen. 
11. Akershus/Østfold, geografisk avgrenset til Akershus, Østfold og Oslo. 

 
8.1.1 Antall regioner og regionenes grenser kan kun endres av Landsmøtet. Landsstyret 

kan imøtekomme ønsker fra avdelinger som søker annen regiontilknytning 
dersom dette er praktisk og geografisk fornuftig. 

8.2 Regionens årsmøte: 
8.2.1 Årsmøtet innkalles minst 1  en  gang pr. år innen 15. november. Varsel om 

årsmøtet gjøres minst 6  seks  uker før det avholdes. Saker som ønskes 
behandlet må være innsendt skriftlig til Landsstyremedlemmene minst 4  fire  
uker før møtet avholdes. Saker fra medlemmer må sendes skriftlig gjennom av-
delingen. Innkalling til årsmøtet med vedlagt saksliste og møtedokumenter, 
sendes minst 14  fjorten  dager før møtet avholdes. Regionstyret eventuelt 
regionens Landsstyremedlemmer, dersom regionen ikke har regionstyre, er 
kollektivt ansvarlig for varsel, innkalling og gjennomføring. 

8.2.2 Avdelingene i regionen er representert på regionens årsmøte med 1 - en - delegat. 
Dersom det etableres nye avdelinger i Landsmøteperioden, økes det aktuelle 
regionårsmøte med én representant for hver ny avdeling. 



HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE | WWW.NOCC.NO  SIDE 8 

8.2.3 Landsstyremedlem valgt i regionen har stemmerett på årsmøtet. Et hvert NBCC-
medlem i regionen kan overvære årsmøtet. 

8.2.4 Regionens årsmøte avvikles på følgende måte: 
8.2.4.1 Åpning 
8.2.4.2 Godkjenning av fullmakter, innkalling og dagsorden 
8.2.4.3 Valg av: 

 Dirigent 
 Møtesekretær 
 To medlemmer til å underskrive protokollen 

8.2.4.4 Landstyremedlemmets beretning, med eventuelle beretninger fra 
regionens komiteer og/eller kontaktpersoner 

8.2.4.5 Økonomisk oversikt / revidert regnskap 
8.2.4.6 Faste saker: 

 Medlemsbudsjett for avdelingene 
 Handlingsplan for regionen 

8.2.4.7 Innkomne saker 
8.2.4.8 Budsjettforslag 
8.2.4.9 Valg av: 

 1  ett - Landsstyremedlem fra regionen 
De 4  fire  regionene med flest medlemmer kan velge 1  ett 

 landsstyremedlem ekstra. Det velges 1  ett  varamedlem. 
Regionleder velges for 1  ett  år. 

 Regionleder skal være landsstyremedlem. 
 Har regionen egen økonomi skal det velges to revisorer og to 

vararepresentanter. 
 Leder og to medlemmer til valgkomiteen, med minimum en 

varamedlem 
 Eventuelle øvrige valg 

8.2.4.10 Avslutning 
8.2.5 Alle beslutninger fattes med absolutt flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget 

som falt. Stemmelikhet ved personvalg avgjøres ved loddtrekning. Avstemning 
foretas skriftlig dersom noen forlanger det. 

8.2.6 Den enkelte avdeling kan reservere seg mot enkeltvedtak som fattes i regionen og 
som kan ha negative følger for avdelingen. 

8.2.7 Landsstyremedlemmet er Regionleder. I regioner med 2  to  
landsstyremedlemmer skal det velges en regionleder og landsstyremedlemmene 
trer ut hvert annet år. 

8.2.8 Landsstyremedlemmet velges for 2  to  år. 
8.2.9 Øvrige valg og valg av varamedlem skjer for 1  ett  år. 
8.2.10 Sentralstyret skal ha varsel minst 14  fjorten  dager før årsmøtet holdes. 
8.2.11 Etter årsmøtet skal Sentralstyret, innen 15. desember, ha tilsendt melding om de 

foretatte valg og protokoll fra møtet. 
8.2.12 Ekstraordinært regionårsmøte skal innkalles når regionens Landsstyremedlem 

eller minst 50 % av avdelingene i regionen, forlanger det. Også Landsstyret kan 
forlange innkalt til ekstraordinært regionårsmøte. Det ekstraordinære 
regionårsmøtet kan bare behandle de saker som har vært foranledning til 
innkallingen. Slikt regionårsmøte innkalles med minst 7  syv  dagers varsel. 

8.3 Regionstyre 
Hvis regionen ønsker å organisere seg skal det være med et regionstyre der alle regionens 
avdelinger er representert. 

 
KOMMENTARER § 8: 

 § 8.1: Regionene er et viktig samarbeidsorgan for avdelingene i regionen. 
 § 8.2.1: Regionen kan sende egne saker til Landsstyret, men saker fra 

enkeltmedlemmer/avdelinger som skal sendes fra regionen, må først være 
styrebehandlet i vedkommende avdeling. Saker vedr vedtektsendringer må først 
være behandlet i avdelingens årsmøte. 

 § 8.2.4.9: Ved valg av medlemmer til Landsstyret der det kan velges et ekstra medlem, skal 
det velges slik at disse utgår annet hvert år. Ved årsskiftet til ny 
landsmøteperiode utregnes det hvilke fire regioner dette gjelder. 
(Ved de fire regionenes valg 2018 vil de ekstra LS-medlemmet tiltre 1.1.2019.) 

 § 8.2.4.9: Valg av revisorer skal gjøres bare hvis regionen har egen økonomi, eks. 
kontingent fra avdelingene til regionen.  
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 § 8.2.5.9: Revisorer og valgkomite 
 Disse rapporterer direkte til årsmøtet og er ikke underlagt styret. 

Retningslinjer forefinnes på www.nccintranett.no. 
 § 8.2.1: Ekstraordinært årsmøte bør avholdes innen rimelig tid etter utløp av 7-dagers 

fristen. Med rimelig tid menes innen 30 dager. 
 § 8.3: Arbeidsgruppen bør bestå av Landsstyremedlem, Landsstyrets varamedlem og 

ett medlem i tillegg. 
 
§ 9. AVDELINGER 

9.1 En avdeling kan opprettes eller sammenslås med en annen, etter søknad til Sentralstyret, eller 
når Sentralstyret finner det formålstjenlig. 
Avdelingens navn skal være Norsk Bobil og Caravan Club, avd. NN. 
Opprettelse av ny avdeling må forelegges eksisterende avdelinger i regionen. 

9.1.1 Ved sammenslåing av avdelinger får den sammenslåtte avdeling 1  en 1 stemme 
på regionens årsmøte og Landsmøte. 

9.2 Avdelingens årsmøte 
9.2.1 Årsmøtet er avdelingens høyeste myndighet. 
9.2.2 Årsmøtet holdes hvert år innen 15. februar. 
9.2.3 Varsel om årsmøtet kunngjøres med adressert post minst 8  åtte  uker før møtet 

holdes. 
9.2.4 Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret skriftlig i hende minst 4 

 fire  uker før møtet holdes. 
9.2.5 Innkalling til årsmøtet kunngjøres med adressert post minst 14  fjorten  dager 

før møtet holdes. Kunngjøringen skal inneholde: 
 Tid og sted for årsmøtets avholdelse, 
 enten sammen med årsmøtets dokumenter: 

 Styrets beretning 
 Revidert årsregnskap  
 Innkomne saker med styrets innstilling 
 Budsjettforslag 
 Valgkomiteens innstilling 

 eller informasjon om hvordan medlemmene kan gjøre seg kjent med disse. 
Dokumentene skal være tilgjengelig minst 14  fjorten  dager før møtet 
holdes. 

9.2.6 Årsmøtet avvikles på følgende måte: 
9.2.6.1 Åpning 
9.2.6.2 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
9.2.6.3 Valg av: 

 Dirigent, møtesekretær og to medlemmer til å underskrive 
protokollen 

9.2.6.4 Styrets beretning, vedlagt eventuelle komiteberetninger 
9.2.6.5 Årsregnskap og revisjonsberetning 
9.2.6.6 Innkomne saker 
9.2.6.7 Budsjettforslag 
9.2.6.8 Valg av 

 Leder 
 Nestleder 
 Kasserer 
 Sekretær 
 Øvrige styrerepresentanter 
 Vararepresentant til styret 
 Revisor(er) 
 Valgkomite 
 Ridderkollegium for Det Edle Drag 

9.2.6.9 Avslutning 
9.2.7 Alle vedtak bortsett fra vedtak om oppløsning av avdelingen, se § 21, fattes med 

absolutt flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget som falt. Stemmelikhet ved 
personvalg avgjøres ved loddtrekning. 

9.2.8 NBCCs president kan ikke velges som leder i noen av NBCCs avdelinger. 
9.2.9 Avdelingsleder velges for 2  to  år ved særskilt valg. 
9.2.10 Styremedlemmer velges for 2  to  år. Ved første gangs valg foretas loddtrekning 

om hvem som skal velges for ett år. 

http://www.nccintranett.no/
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9.2.11 Det velges 2  to  revisorer for 2  to  år. Revisorene utrer vekselvis annet hvert 
år, første gang ved loddtrekning. 

9.2.12 Det velges Ridderkollegium for Det Edle Drag på 3  tre  medlemmer for 1  ett  
år. Årsmøtet velger leder. 

9.2.13 Det velges valgkomite på tre medlemmer for 1  ett  år, med minst ett 
varamedlem. Årsmøtet velger leder. 

9.2.14 Alle vararepresentanter velges for 1  ett  år. 
9.2.15 Avstemming foretas skriftlig dersom noen forlanger det. 
9.2.16 Bare avdelingens medlemmer, som har gyldig medlemskap på det tidspunkt 

årsmøtet holdes, har adgang til årsmøtet. Adgang, men uten stemmerett, har også 
Landsstyremedlemmer, NBCC oppnevnte komitemedlemmer og representanter fra 
NBCCs administrasjon. 

9.2.17 Ved avstemning har de fremmøtte 1  en  stemme hver, dog begrenset til 2  to  
stemmer pr. medlemskap. De stemmeberettigede skal være registrert i 
medlemsregisteret med navn. 

9.2.18 Senest 14  fjorten  dager før årsmøtet skal avholdes, skal NBCC sentralt og 
regionens landsstyrerepresentanter ha innkallingen til årsmøtet vedlagt. 
 Styrets beretning 
 Årsregnskap 
 Innkomne saker, vedlagt styrets innstilling 
 Budsjettforslag 

9.2.19 Etter årsmøtet skal avdelingen, innen 15. mars, sende til Sentralstyret og 
regionens landsstyrerepresentanter: 
 Styrets sammensetning 
 Protokoll fra årsmøte 
 Godkjent regnskap og budsjett 

9.3 Styret 
9.3.1 I tiden mellom hvert årsmøte ledes avdelingen av et styre bestående av minst 5  

fem  medlemmer, med vararepresentanter. Styret leder avdelingen i samsvar 
med vedtektene, Landsmøtets, Landsstyrets, Sentralstyrets og årsmøtets vedtak. 

9.3.2 Styret kan foreta ansettelser innenfor de budsjettrammer årsmøtet vedtar. Styret 
kan fastsette instruks for ansatte. 

9.3.3 Styret bestemmer hvem som skal møte som avdelingens Landsmøtedelegat, se § 
4.11. 

9.3.4 Styret bestemmer hvem som skal representere avdelingen på regionmøter, se § 
8.2.2. 

9.3.5 Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten er til stede. Er det stemmelikhet, 
gjør lederens stemme utslaget. 

9.3.6 Godkjent referat fra avholdt avdelingsstyremøte skal sendes regionens 
landsstyrerepresentanter innen 14  fjorten  dager etter avholdt møte. 

9.4 Komiteer/utvalg 
9.4.1 Bare valgkomiteen, revisorer og Ridderkollegium for Det Edle Drag, rapporterer til 

årsmøtet. 
9.4.2 Andre komiteer som velges på årsmøtet, eller som oppnevnes av styret, 

rapporterer til styret. Underkomiteer rapporterer til det organisasjonsledd de er 
oppnevnt av. 

9.4.3 Komiteer kan gis økonomisk ansvar. Komiteenes regnskap er en del av eller 
vedlegg til styrets regnskap. 

9.5 Ekstraordinært årsmøte 
9.5.1 Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når styret eller minst 25 % av medlemmene 

forlanger det. Landsstyret kan også forlange innkalt til ekstraordinært årsmøte. 
Sentralstyret skal ha varsel minst 7  syv  dager før ekstraordinært årsmøte 
holdes. 

9.5.2 På det ekstraordinære årsmøtet kan bare behandles de saker som har vært 
foranledning til innkallingen. Slikt årsmøte innkalles med adressert post med 
minst 7  syv  dagers varsel. 

 
KOMMENTARER § 9: 

 § 9.2: Årsmøtet avholdes til fornuftig tid og sted der avdelingens medlemmer normalt 
kan delta. 

 § 9.2.4: Alle saker som sendes styret innen fristen skal behandles på årsmøtet selv om 
styret ikke er enig i saken. 
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 §9.2.5: Vedtekten gir avdelingsstyret to alternative måter å gjøre årsmøtedokumentene 
kjent for medlemmene. Et årsmøte kan således ikke fatte vedtak om at 
årsmøtedokumentene skal sendes alle medlemmene. Årsmøte kan anmode 
styret om å sende årsmøtedokumentene til alle medlemmene. 

 § 9.2.6: Revisorer og valgkomite: Disse rapporterer direkte til årsmøtet og er ikke 
underlagt styret. Retningslinjer forefinnes på www.nccintranett.no. 

 § 9.2.6.8: Benkeforslag under årsmøtet kan fremmes i henhold til § 17.2. Årsmøtet kan 
delegere sin valgmyndighet til styret. 

 § 9.2.12: Dersom det velges Ridderkollegium, skal minst 1  en  av kollegiets medlemmer 
inneha Det Edle Drag. 

 § 9.2.17: Fullmakt er ikke tillatt da ett fremmøtt medlem ikke kan ha flere stemmer enn 
den ene stemmen. 

 § 9.2.19: I tillegg til protokollen fra årsmøtet skal eget dokument vise styrets 
sammensetning (bruk matrise fra NBCC). 

 § 9.3.4: Dette gjelder også ved eksempelvis lederkonferanser og andre møter hvor 
avdelingen skal være formelt representert. 

 § 9.5: Ekstraordinært årsmøte bør avholdes innen rimelig tid etter utløp av 7-dagers 
fristen. Med rimelig tid menes innen 30 dager. 

 Med adressert post menes: Adresserte medlemsblad, brev, SMS, MMS og e-post. 
 
§ 10. MEDLEMSKONTINGENT 

10.1 Medlemskontingenten og fordelingen av denne mellom avdeling og NBCC fastsettes av 
Landsstyret. Se § 5.6.3 Landsstyret kan for en enkelt avdeling, etter søknad, fastsette en 
midlertidig ekstrakontingent, som i sin helhet tilfaller avdelingen. 

10.2 Ingen avdeling kan kreve innmeldingsgebyr uten etter søknad til og vedtak av Landsstyret. 
10.3 Medlemsregisteret kan oversendes ulike samarbeidspartnere i NBCC. Mottakeren av registeret 

forplikter seg til å fjerne medlemmer fra registeret som overfor NBCC har reservert seg mot 
henvendelser via telefon/post eller andre medier (kanaler). Registeret kan ikke videreselges 
eller brukes ut over avtaleperioden. 

 
§ 11. VISUELL PROFIL 

11.1 Organisasjon skal til enhver tid følge den vedtatte profilmanual. 
11.2 Endringer av logoens hovedform, hovedinnhold og navn skal vedtas av Landsmøtet. Mindre 

justeringer som typografi, fargenyanser og optimaliseringer av logoelementer godkjennes av 
Sentralstyret. 

 
KOMMENTARER § 11: 

 Administrasjonen utarbeider profilmanualen for NBCC. 
 NBCCs navn og logo er registrerte varemerker, og beskyttet av norsk lov. 
 Det er ikke lov å lage egne tilpasninger av navn og logo som kan forveksles med NBCCs 

registrerte merkevarer. 
 
§ 12. RISIKO OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS) 

Ved arrangementer i regi av NBCC lokalt, regionalt eller sentralt, skal aktivitetene ROS-analyses før 
aktiviteten starter. 

 
§ 13. REGNSKAP 

NBCCs og avdelingenes regnskap avsluttes hvert år pr. 31.12. Regionenes regnskap avsluttes hvert år 
pr. 30.09. 

 
§ 14. CAMPINGPLASSER 

14.1 Opprettelse og drift av campingplasser kan foretas både av NBCC sentralt og avdelinger. 
14.2 Alle plasser skal ha egne reglement, basert på normalreglement utarbeidet av NBCC, men med 

lokale tilpasninger. 
14.3 På avdelings eide campingplasser er styret i avdelingen høyeste myndighet. Vedtak fattet av 

styret kan ikke ankes. 
14.4 Ved drift av campingplasser, både lokalt og sentralt, skal Landsstyret stadfeste reglement for 

campingplassene, etter uttalelse fra Vedtektskomiteen. Slike stadfestede reglement kan ikke 
endres uten samtykke av Landsstyret. 

14.5 NBCCs medlemmer har adgang til samtlige sentrale og avdelingers campingplasser så langt 
plassen tillater det. 
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14.6 Avdelingseide campingplasser kan ikke selges/overdras uten at forslag er fremmet som sak til 
Landsstyret og godkjent av Landsstyret. 
Tidsfrister og innsendelse lik øvrige saker som skal fremmes for Landsstyret. 

14.7 Ved salg/overdragelse av avdelingseide campingplasser har NBCC som hovedorganisasjon, 
forkjøpsrett. 

14.8 På avdelingseide/-drevne campingplasser skal det være oppdatert internkontroll HMS-system. 
14.9 Campingplasser drevet av en NBCC avdeling skal ha en egen plasskomite som drifter 

campingplassen, og sørger for den daglige driften. 
Plasskomiteen skal ikke være avdelingsstyret, men plasskomiteen kan ha 1-ett- 
komitemedlem som tiltrer avdelingsstyret uten stemmerett. 

14.10 Avdelingseide/-drevne campingplasser skal ha egne kontoer og eget regnskap. (Se håndbokens 
side 38) 

 
KOMMENTARER § 14: 

 § 14.9: Plasskomiteen kan som andre avdelingsstyreoppnevnte komiteer ha et av sine 
medlemmer på hele eller deler av styremøtene om styret ønsker det. Det er kun 
vedtektsfestede styremedlemmer valgt på en avdelings årsmøte som har 
stemmerett på styremøter. 

 
§ 15. VEDTEKTSENDRINGER 

15.1 Vedtektsendringer kan kun skje på Landsmøtet, med 2/3 flertall. Forslag til vedtektsendringer 
skal sendes Sentralstyret minst 3  tre  måneder før Landsmøtet, og Vedtektskomiteens 
innstilling skal være NBCC i hende minst 1  en  måned før Landsmøtet. 

15.2 Forslag til vedtektsendringer skal, hvis de fremmes av medlemmer eller avdelingsstyret, 
fremlegges for avdelingens årsmøte som uttaler seg om forslaget før det sendes Sentralstyret. 

15.3 Vedtektskomiteen kan fremme egne forslag om vedtektsendringer som sendes Sentralstyret 
for videre behandling. 

15.4 Mellom hvert Landsmøte kan Landsstyret foreta midlertidige vedtektsendringer etter samme 
prosedyre som angitt i § 15.1 til § 15.3 og etter anbefaling fra Vedtektskomite og sentralstyret. 
Slike vedtektsendringer fremmes for første Landsmøte for endelig godkjenning. 

15.5 Sentralstyret kan i samarbeid med Vedtektskomiteen foreta nødvendige redaksjonelle 
redigeringer av vedtektene. 

 
KOMMENTARER § 15: 

 § 15.1: Vedtektskomiteen er Sentralstyrets og Landsstyrets ressursorgan i spørsmål som 
vedrører tolkning av NBCCs vedtekter. 

 
§ 16. OVERORDNET ORGANISASJONSLEDDS MYNDIGHET 

16.1 NBCC v/ Sentralstyret kan kreve å få utlevert regnskaper, protokoller, korrespondanse, bilag 
etc. fra region/avdeling. Region/avdeling plikter uoppfordret innen rimelig tid å sende kopi av 
mottatt revisjonsberetning til overordnet ledd. 

16.2 Overordnet organisasjonsledd v/ Sentralstyret kan, når det foreligger særlige grunner, innkalle 
til ekstraordinært årsmøte og møter i region/avdeling. 

16.3 Overordnet organisasjonsledd v/ Sentralstyret kan, når det foreligger særlige grunner, overta 
administrasjonen av region/avdeling og oppnevne personer til nødvendige tillitsverv. 

16.4 Hvis en region/avdeling ikke er i stand til å betjene sine økonomiske forpliktelser etter hvert 
som de forfaller, skal vedkommende organisasjonsledd umiddelbart meddele situasjoner til 
Sentralstyret. 

 
KOMMENTARER § 16: 

 Bestemmelsen er et verktøy for overordnet organisasjonsledd til å bringe i orden oppståtte 
kritikkverdige/uheldige forhold i region/avdeling. Ved bruk av §§ 16.1 og 16.2 skal 
overordnet organisasjonsledd ansvarliggjøre det aktuelle organisasjonsleddet til selv å 
bringe orden i den oppståtte situasjonen. § 16.3 er mere inngripende hjemmel som gir 
overordnet organisasjonsledd hjemmel til å overta administrasjonen i en region/avdeling. 
Der det foreligger slike kritikkverdige/uheldige forhold i en region/avdeling, må overordnet 
organisasjonsledd først vurdere om tiltak etter §§ 16.1 og 16.2 er tilstrekkelige. Dette slik 
av overordnet organisasjonsledd velger det minste inngripende tiltak for å avhjelpe 
situasjonen i region/avdeling. 

 En overtakelse av administrasjonen jr. §16.3 innebærer en suspensjon av myndigheten til 
de valgte organer i region/avdeling. Overtakelse innebærer ikke at overordnet ledd i kraft av 
å ha overtatt administrasjonen også overtar ansvar for underordnet ledd økonomiske 
forpliktelser. Siktemålet for en overtakelse av administrasjonen er å gjøre region/avdeling i 
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stand i til å få tilbake administrasjonen av leddet slik at dette kan fungere videre i tråd med 
NBCCs vedtekter, eventuelt en oppløsning av leddet der det er nødvendig. Det skal som 
utgangspunkt relativt mye til for at overordnet ledd med hjemmel i 16.3 kan gripe inn i 
underordnet ledds forvaltning av egen virksomhet. Bestemmelsen må således sees på som 
en kodifisert nødrettsbestemmelse som må anvendes med varsomhet. 

 
§ 17. VALG 

17.1 For å kunne inneha tillitsverv i Norsk Bobil og Caravan Club må vedkommende ha gyldig 
medlemskap. 

17.2 Forslag til kandidater som skal velges til vedtektsfestede verv i NBCCs styrende organer skal 
fremmes skriftlig gjennom den respektive valgkomiteen. Dersom valgkomiteen ikke finner å 
kunne ta hensyn til forslaget, kan det fremmes som benkeforslag. Benkeforslag kan også 
fremmes dersom valgkomiteen ikke har mottatt og heller ikke selv fremmer forslag til 
kandidater til verv. 

17.3 Frister for innsendelse av forslag er som i §§ 4.5, 5.5, 8.2.1 eller 9.2.4, stilet til den respektive 
valgkomite. Valgkomiteen må utarbeide egen liste over innkomne forslag. 

17.4 Alle valg av vararepresentanter i NBCC skjer som felles vararepresentanter. Velges mer enn en 
vararepresentant rangeres vararepresentantene i numerisk rekkefølge, enten på bakgrunn av 
valgutfallet eller etter loddtrekning. 

17.5 Søknad om fritak fra tillitsverv skal stiles til det organisasjonsledd som har valgt 
vedkommende, behandles og avgjøres der. Landsmøtevalgte stiller søknad om fritak til 
landsstyret. Overordnet organisasjonsledd må informeres. 

 
KOMMENTARER § 17: 

 § 17.1: For å inneha vedtektsfestede tillitsverv og andre tillitsverv i en lokalavdeling må 
vedkommende ha gyldig medlemskap i gjeldende avdeling.  
For å inneha tillitsverv i en region må vedkommende inneha gyldig medlemskap i 
den avdeling som vedkommende er valgt fra. 

 § 17.5: Hvis fritaket får innvirkning oppover i organisasjonen vil en konsekvens være at 
en automatisk løses fra disse verv. 

 
§ 18. HEDERSBEVISNINGER 

18.1 Det Edle Drag er i valørene bronse, sølv og gull. Landsstyret vedtar statutter og Sentralstyret 
oppnevner Ordenskollegium for Det Edle Drag. Statuttene forefinnes på www.nccintranett.no. 

18.2 Bærere av Det Edle Drag i gull er æresmedlemmer i NBCC. 
18.3 Til æresmedlemmer kan oppnevnes fortjente medlemmer eller personer som har ytet NBCC 

verdifull innsats/bistand over tid. Forslag til æresmedlemmer sendes Sentralstyret, som med 
innstilling forelegger saken for Landsstyret. Æresmedlemmer kan oppnevnes av 
avdelingsstyret. 

18.4 Hedersmerket for langt medlemskap, tildeles etter retningslinjer gitt av Sentralstyret. 
18.5 Hedersbevisninger følger eget medlemskap. 

 
KOMMENTAR § 18.3: 

- Avdelinger som oppnevner æresmedlemmer dekker alle kostnader som følger av 
æresmedlemsskapet. 

 
§ 19. INHABILITET 

19.1 En tillitsvalgt må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig 
betydning for egen del eller for noen nærstående at medlemmet må anses for å ha 
fremtredende personlige eller økonomiske særinteresse i saken. 

 
KOMMENTARER § 19: 

 Habilitetsbestemmelsen gjelder som et utgangspunkt ikke for årsmøtene i avdelingene. 
Medlemmene må kunne være med å stemme i enhver sak selv om de har en personlig 
interesse av resultatet av avstemningen. Det er jo nettopp for å fremme sin egen interesse 
innenfor foreningens ramme, at medlemmene deltar. 
I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen om inhabilitet av organet selv, uten at 
vedkommende medlem deltar. 

 
§ 20. EKSKLUSJON / SUSPENSJON 

20.1 Medlemmer 
20.1.1 Sentralstyret har rett til å ekskludere medlemmer i særlige tilfeller. Eksklusjon kan 

maksimalt gjelde for 10  ti  år. Eksklusjon gjelder medlemskapet. 
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20.1.2 Sentralstyret har rett til å suspendere medlemmer som motarbeider NBCC. 
Suspensjon kan maksimalt gjelde for inntil 3  tre  år. Suspensjon gjelder 
navngitt person, og innebærer at vedkommende fratas stemme- og forslagsrett, 
ikke adgang til avdelingens årsmøte, samt ikke kan ha tillitsverv i NBCC. 

20.1.3 Reaksjon etter §§ 21.1.1 og 21.1.2 kan klages inn til Landsstyret. En klage gir ikke 
oppsettende virkning. 

20.1.4 Suspensjon/eksklusjon kan ikke treffes uten at saken er underlagt en forsvarlig 
saksbehandling, og før vedtak treffes skal den det gjelder ha blitt gjort 
oppmerksom på saken, og sakens grunnlag, og være gitt rimelig tid og anledning 
til å uttale seg. 

20.1.5 Etter fullført eksklusjon må det foreligge skriftlig søknad til sentralstyre før 
medlemskap kan opprettes. 

 
KOMMENTARER § 20: 

 Vedtak om eksklusjon fattes etter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Eksklusjon kan 
fattes dersom et medlem eller en avdeling ved sine handlinger eller ytringer motvirker 
organisasjonens virksomhet eller formål, opptrer illojalt i forhold til organisasjonen, opptrer 
på en slik måte at den skader organisasjonens interesser eller anseelse, eller på annen 
måte utviser atferd som er uakseptabel eller uforenelig med det som kan forventes av et 
medlem. Dette gjelder både internt og utad som for eksempel i det offentlig rom herunder 
media, samt digitale og sosiale medier. 

 Et medlem kan også ekskluderes der medlemmets nærstående handlinger og adferd ville 
gitt grunnlag for en eksklusjon. I slike tilfeller skal det imidlertid mer til for å ekskludere 
fordi man skal legge vekt på annet enn medlemmets egne handlinger. 

 
§ 21. OPPLØSNING / SAMMENSLÅING AV AVDELINGER 

21.1 Landsstyret kan på eget initiativ, eller etter forslag fra en avdelings årsmøte, beslutte å 
nedlegge en avdeling. Forslag om nedleggelse av avdeling skal vedtas med 2/3 flertall av 1  
ett  ordinært, og 1  ett  ekstraordinært årsmøte minst 14  fjorten  dager etter det 
ordinære årsmøtet. 

21.2 Dersom Landsstyret vedtar nedleggelse, skal Landsstyret beslutte om avdelingen skal slås 
sammen med annen avdeling. 

21.3 Ved nedleggelse gjøres løpende regnskap opp. Disse revideres av NBCCs revisorer, og 
eventuelle eiendeler disponeres av Landsstyret. 

 
§ 22. NBCCs OPPLØSNING 

22.1 Beslutning om oppløsning kan kun treffes på et Landsmøte hvor minst 2/3 av delegatene er 
tilstede og hvor minst 2/3 av de tilstedeværende stemmer for opphør. 

22.2 Dersom det ikke møter 2/3 av delegatene, innkalles til nytt Landsmøte, som uansett fremmøte 
kan oppløse NBCC, når minst 2/3 av de fremmøtte stemmer for dette. 

22.3 Ved oppløsning bestemmer Landsmøtet hva som skal gjøres med NBCCs eiendeler. 
  


