
  
Vedtekter for Horten & Omegn Veteranvognklubb

  

Side 1 av 2 

1. Klubbens navn er Horten & Omegn Veteranvognklubb 
2. Klubbens formål er: 

a. Å anspore til oppsporing, erverving, restaurering og bevaring av 
motorkjøretøyer av klassiske årganger og/eller teknisk/historisk interesse. 

b. Å sikre historiske og tekniske data om slike kjøretøyer. 
c. Å arbeide for et aktivt miljø innad og utad, for å stimulere medlemmenes og 

utenforståendes interesse for eldre- og hobbykjøretøy.  Herunder 
medlemsmøter, sammenkomster, billøp, kontakt med lokalpressen osv. 

d. Å gi medlemmene et bedre lokalt tilbud for motorhistorisk virksomhet. 
e. Å arbeide for å gi medlemmene bedre muligheter i arbeidet med å restaurere 

og vedlikeholde eldre- og hobbykjøretøy. 
3. Som medlemmer kan opptas alle personer med motorhistorisk interesse.  Innmelding 

skjer skiftelig på fastsatt skjema og løper fra den dato innbetaling av første 
medlemskontingent er mottatt. 

4. Styret kan ekskludere et medlem dersom fortsatt medlemskap viser seg uønsket.  
Medlemmer som ikke oppfyller sine forpliktelser, som setter seg utover foreningens 
lover, unnlater å etterkomme pålegg fra foreningens styre, bryter kontrakt eller 
avtale inngått med foreningen eller på annen måte opptrer slik at foreningen anses 
skadelidende, kan ekskluderes.  Før vedtak om eksklusjon skal medlemmet få 
anledning til å uttale seg skriftlig innen 14 dager til styret.  Vedtak om eksklusjon 
fattes av styret og gis øyeblikkelig virkning. 

5. Utmeldelse må skje skriftlig til styret.  Manglende betaling av kontingent etter to 
gangers purring vil automatisk føre til utmeldelse av foreningen.  Adresse-endringer 
må meddeles styret. 

6. Medlemskontingent fastsettes hvert år av generalforsamlingen, etter forslag fra 
styret, og forfaller hvert år til betaling innen utgangen av mars måned i 
kontingentåret.  Generalforsamlingen kan fastsette redusert kontingent for visse 
grupper. 

7. Styret består av Styreleder, nestleder, sekretær, kasserer og et styremedlem.  Styret 
velges av generalforsamlingen for et tidsrom av to år.  Styreleder velges særskilt for 
hvert år.  Nestleder og kasserer er på valg det ene året og sekretær og et 
styremedlem det andre året.  For styret velges hvert år to varamenn for et tidsrom av 
to år.  Hvert år er et av medlemmene på valg.  Styret er beslutningsdyktig når minst 
tre medlemmer er tilstede, men beslutninger i et slikt styremøte må være 
enstemmig.  Ellers gjelder alminnelig flertallsbeslutning i styret.  Hvert medlem har 
en stemme, men ved stemmelikhet gjør styrelederens dobbeltstemme utslaget.  
Styret skal holde minst ett møte hvert kvartal og ellers så ofte det finner grunn til det.  
Det føres protokoll over styrets forhandlinger.  Styret kan oppnevne komitéer og har 
forøvrig myndighet til – innen rammen av lovene – å beslutte og å sette i verk alt som 
ikke etter lovene er tillagt generalforsamlingen. 
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8. De løpende forretninger ivaretas av styrelederen og sekretæren.  Gjelder det saker av 
særlig viktighet – og som det haster slik med at de ikke på forhånd kan behandles i 
styremøte – bør de underhånden forelegges så mange styremedlemmer som mulig 
før avgjørelse treffes.  Saken skal i alle tilfelle refereres ved første styremøte.  
Klubben forpliktes ved underskrift av styrelederen og et av styremedlemmene. 

9. Styret sammenkaller og bestemmer stedet for generalforsamlinger og 
medlemsmøter.  Den ordinære generalforsamling – som innkalles med 14 dagers 
varsel og avholdes i februar måned – behandler: 

a. Styrets beretning for virksomheten i det år som har gått. 
b. Revidert regnskap for foregående regnskapsår, 1. januar – 31. desember. 
c. Andre saker som ønskes behandlet, og som styret innen 1. desember har fått 

skiftelig varsel om å fremme. (Forslag om lovendring, Se pkt. 10). 
d. Valg av styreleder, medlemmer i styret og varamedlem. 
e. Valg av komitémedlemmer. 
f. Ansettelse eller valg av revisor og eventuelt fastsettelse av hans godtgjørelse. 
g. Fastsettelse av medlemskontingent.  Ekstraordinær generalforsamling 

sammenkalles med minst 14 dagers varsel, når styret finner grunn til det eller 
når minst ¼ del av medlemmene forlanger det.  Varselfristen løper fra og med 
den dag skriftlig innkallelse er levert postvesenet.  Det kan ikke behandles 
andre saker enn de som er nevnt i innkallelsen.  Det nye styret fungerer fra 
generalforsamlingens avslutning. 

10. Forslag til forandring av disse vedtekter må være styret i hende innen 1. desember 
hvis det skal bli behandlet på første generalforsamling.  For at lovendring skal finne 
sted, må forslaget vedtas med 2/3 stemmeflertall og minst ½ av foreningens 
medlemmer må være representert. Møter ikke tilstrekkelig mange medlemmer ved 
første gangs behandling, kan forslaget forelegges ny ordinær eller ekstraordinær 
generalforsamling der avgjørelse tas med 2/3 av de da avgitte stemmer.  Styret kan 
dog alltid fremme forslag om vedtektsendringer på en ordinær eller ekstraordinær 
generalforsamling.  Forslaget må i tilfelle være kunngjort for medlemmene minst en 
måned før møtet holdes. 

11. Forslag om oppløsning av klubben fremmes og behandles etter reglene om 
vedtektsendring i punkt 10.  Den generalforsamling som bestemmer oppløsning 
avgjort med vanlig flertall hvorledes klubbens eiendeler skal avhendes. 

12. Det arrangeres månedlige medlemsmøter fra september til og med april. Sekretæren 
sender møteinnkallelse med angivelse av program. 

13. Forannevnte vedtekter er vedtatt ved konstituering av klubben 9. januar 1980 med 
senere tilføyelser og endringer i medlemsmøter 6. februar og 5. mars 1980, ved 
generalforsamling 9. februar 1994, ved ekstraordinære generalforsamlinger 5. og 20. 
april 2005 og ordinært årsmøte 14. februar 2023. 
 


