Vedtekter for Statoil Veteranklubb Mongstad
Stiftet 02.10.1989
Sist revidert av årsmøtet 23.02.18

§1 NAVN
Klubbens navn skal være Statoil Veteranklubb Mongstad

§2 FORMÅL
Veteranklubben er en partipolitisk uavhengig klubb, opprettet med det formål å ivareta
medlemmenes sosiale, kulturelle og samfunnsmessige interesser.
Klubbens andre oppgaver skal foruten de rent organisasjonsmessige oppgaver, også omfatte
velferdsmessige arbeider, så som utflukter, festlige sammenkomster samt skaffe underholdning til
møter.

§3 MEDLEMSSKAP
Alle ansatte ved Statoil som er blitt pensjonister, uføretrygdet og deres
ektefeller/samboere/særboere kan bli medlemmer i klubben. Enker, enkemenn og samboere etter
ansatte som var medlemmer kan også være medlemmer videre. Ektefeller/samboere/særboere etter
Statoil ansatte som har gått bort før de kom i pensjon, kan bli medlemmer. Medlemsskapet skal til
enhver tid følge de retningslinjer som er gitt av Statoil.
Dersom den etterlatte etter en Statoilansatt finner en ny partner , og den etterlatte ikke har vært
Statoilansatt, kan den nye partneren være med på turer/arrangement mot å betale full pris. Siden
vedkommende ikke er medlem , kan han/hun ikke delta på medlemsmøter.

§ 4 Årsmøte
Årsmøtet skal/bør avholdes innen utgangen av februar og innkalles 3 uker før møtedato.
Et vedtak skal for å være gyldig avgjøres ved alminnelig flertall.
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det.
Styret bør ha et flertall av tidligere ansatte i Statoil.
Leder bør alltid ha bakgrunn som Statoilansatt.

Årsmøtet skal :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Godkjenne innkalling og saksliste
Velge ordstyrer
Velge referent
Velge to -2 medlemmer til å underskrive referatet fra årsmøtet
Behandle årsmelding
Behandle regnskap
Behandle innkomne forslag og saker
Fastsette kontingent
Behandle aktivitetsplan
Behandle budsjett
Foreta følgende valg :
1. Klubbens styre med leder, nestleder, sekretær, kasserer , styremedlem og 2
varamedlemmer
2. Revisorer 2 medlemmer
3. Valgnemnd 3 medlemmer
4. Turnemnd 3 medlemmer

Leder, nestleder, sekretær og kasserer velges for 2 år, men slik at bare 50% er på valg samme år.
Styremedlem og turnemnd velges for 2 år.
Varamedlemmer, revisorer og valgnemnd velges for 1 år.
Alle velges enkeltvis.

§5 STYRETS OPPGAVER
Leder sammenkaller og leder styre- og medlemsmøtene.
Styret legger sakene til rette og påser at alle vedtak settes ut i praksis.
Kasserer fører nøyaktig regnskap. Videre sørger kasserer for at alle regninger blir betalt innen forfall
og for at medlemslista mest mulig korrekt ut ifra de opplysningene en har til enhver tid.

§6 VEDTEKTER
Disse vedtektene kan kun endres med 2/3 flertall på årsmøte eller ved ekstraordinært årsmøte.

------------------ooo-----------------------

Tillegg til vedtekter

ÅRSMØTEVEDTAK OM KONTINGENT
Ved innmelding i løpet av 1. halvår betales full kontingent.
Ved innmelding i løpet av 3 kvartal, betales ½ kontingent.
Ved innmelding i løpet av 4 kvartal betales ingen kontingent for året

ÅRSMØTEVEDTAK OPPMERKSOMHETER
Gavekort på blomster kr 350,- gis til medlemmer i forbindelse med:
70 -, 80-, 90- og 100 årsdager.
Medlemsliste leveres til Lindås Blomster i desember og vil gjelde for kommende år. Styret er
ansvarlig for ajourføring av listen.
Dødsfall
Bårebukett med sløyfe eller verdien av denne til ønsket formål . Styret er ansvarlig for bestilling.

STYREVEDTAK
Sak 33/2014 Dersom man melder avbud til arrangement tilbakebetales egenandel i de tilfeller der
klubben ikke har hatt kostnader.
Sak 4/2015

Styret har vedtatt å øke egenandel på årsmøtefesten til kr. 100,- pr person.

Sak 14/2015 Styret har vedtatt å utbetale kjøregodtgjørelse etter Statens satser til
styremedlemmer i forbindelse med møter.
Sak 77/2016
500 pr år.

Styret har vedtatt at styremedlem med ansvar for kjøkken får utbetalt honorar kr.

