Vedtekter Volkswagen Auto Club Bergen
§1. Volkswagen Auto Club Bergen (VWACB) er en ikke profiterende og selvstendig klubb. Klubben representeres av
styret eller deler av dette. Skal et medlem representere VWACB skal dette skje etter avtale med klubbens styre.
§2. VWACB skal fremme bevaring av, forståelse for og kunnskap om luftavkjølte VW modeller, samt forsøke å skape et
positivt miljø rundt disse.
§3. VWACB vil søke samarbeid med andre foreninger som har tilsvarende interesser og formål.
§4. Medlemskap:
1. Som medlemmer kan opptas alle som har interesse for luftavkjølt VW. Styret har rett til å ekskludere
et medlem som ved sin atferd er til skade for klubbens interesser og formål. Eksklusjon avgjøres av
styret. Som medlem regnes kun de som har betalt kontingent for inneværende år. Medlemmene skal
arbeide for å fremme klubbens interesser.
2. Familie-/hustandsmedlemskap kan tegnes av familie/samboer av hovedmedlem som bor på
hovedmedlemmets adresse. Medlemskapet innebærer kun medlemskort og dets fordeler.
Medlemskapet er kun gyldig sammen med hovedmedlemskap.
3. Evt. endring av kontingentsatser fremlegges av styret for godkjennelse av årsmøtet
§5. Årsmøte skal holdes innen utgangen av mars, og innkallelse skal gjøres skriftlig på e-post.
Det skal holdes valg på:
o Formann, 1 år om gangen.
o 4 styremedlemmer som velges for 2 år om gangen. Av disse velges 2 det ene året og de to andre det
neste året.
o Varamenn, antall skal bestemmes av sittende styre.
o Revisor, velges for 1 år om gangen.
Dersom det til en stilling er flere innkomne forslag, skal det holdes skriftlig valg.
Kun medlemmer har stemmerett på årsmøtet.
Årsmøte skal behandle:
1. Valg av ordstyrer og referent.
2. Årsberetning.
3. Regnskap foregående år.
4. Budsjett for inneværende år.
5. Valg.
6. Andre saker.
Forslag til valg skal være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet.
Andre forslag til saker skal være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet.
§6. Styret/Komiteer/Revisor:
Styret skal bestå av formann, kasserer, sekretær, 2 styremedlemmer og nødvendige varamenn.
Styret fungerer som valgkomité. De foreslåtte kandidater må være spurt.
Arrangementkomité: Styret setter ned det de mener er nødvendig av arrangementskomiteer, med nødvendig antall
medlemmer. Komiteen er underlagt og rapporterer direkte til styret. Formannen av arrangementskomiteen skal
være medlem av styret.
Revisor skal gjennomgå klubbens regnskaper, og innen årsmøtet godkjenne disse, i henhold til god
revisjonsskikk.
§7. Oppløsning av klubben skal vedtas av ekstraordinær generalforsamling og krever minst 2/3 flertall blant de
stemmeberettiga som er til stede. Ved eventuell oppløsning av klubben skal klubbens eiendeler selges til
markedsverdi. Denne kapitalen, samt annen kapital, overføres til en ideell organisasjon. Valg av mottaker gjøres av
det sittende styret. Klubbens arkiver skal tas vare på.
§8. Ikrafttreden:
Disse vedtekter, med unntak av §6, trer i kraft fra 9. januar 1995.
§6 trer i kraft på årsmøtet 1996.
Sist revidert på Årsmøtet 16.02.2009.

