Forslag fra Rolf Nåvik til Årsmøtet i NAF MC Oslo 9. februar 2019.
Forslag til vedtektsendringer § 6, punkt 1 – 5 forslag
Bakgrunn:
Valgkomiteen har ofte problemer med å finne villige kandidater til verv i styret og som revisorer.
Med bakgrunn i dette foreslås det endringer.
Gjeldende § 6, punkt 1
§6
1) Klubben ledes av et styre bestående av en leder, 5 styremedlemmer og 2 vararepresentanter uten
stemmerett men med møterett. Vararepresentanter får stemmerett ved frafall av ordinære
styremedlemmer.
 Lederen velges for to år av gangen.
 Styremedlemmer velges for to år av gangen, og slik at 2 velges samtidig med Leder, mens 3
velges motsatt av Leders valgperiode.
 Vararepresentantene velges for ett år. Den med flest stemmer blir første vararepresentant.
 Styret konstituerer seg selv.
 Årsmøtet velger en valgkomité bestående av tre personer med funksjonstid ett år. Komitéen
konstituerer seg selv.
2) Styremøter avholdes så ofte lederen finner det nødvendig, eller når minst tre sjettedeler av
styremedlemmene forlanger det.
3) Styret er beslutningsdyktig når minst fire av styrets medlemmer er tilstede. Om et av
styremedlemmene ikke møter rykker første vararepresentant opp som fullverdig styremedlem osv.
Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Styrereferater sendes NAF avdeling Oslo og omegn.
4) Om lederen, ett eller flere styremedlemmer, eller vararepresentantene, av en eller annen grunn
trer ut av styret, kan det gjenværende styret, om de er beslutningsdyktige, selv foreslå og velge nye
representanter. Slike representanter sitter til første ordinære valg/årsmøte.
5) Årsmøtet velger 2 internrevisorer. Hver av revisorene velges for 2 år, og slik at en revisor er på valg
ved hvert årsmøte. Revisorene skal følge opp NAF MC Oslo sitt regnskap gjennom året samt avgi en
revisjonsrapport på det fremlagte årsregnskap i forbindelse med årsmøtet.
Forslag 1

Ny § 6, punkt 1

1) Klubben ledes av et styre bestående av en leder og 3 til 5 styremedlemmer samt inntil 2
vararepresentanter uten stemmerett men med møterett. Vararepresentanter får stemmerett ved
frafall av ordinære styremedlemmer.
 Lederen velges for to år av gangen.
 Styremedlemmer velges for to år av gangen, og slik at tilnærmet 50% velges samtidig med
leder, mens resterende velges motsatt av Leders valgperiode.
 Vararepresentantene velges for ett år. Den med flest stemmer blir første vararepresentant.




Styret konstituerer seg selv.
Årsmøtet velger en valgkomité bestående av tre personer med funksjonstid ett år. Komitéen
konstituerer seg selv.

Forslag 2
Nytt punkt – § 6, punkt 5
Årsmøtet velger inntil 2 internrevisorer. Revisorene velges for 2 år. Ved 2 revisorer skal en revisor
være på valg ved hvert årsmøte. Revisorene skal følge opp NAF MC Oslo sitt regnskap gjennom året
samt avgi en revisjonsrapport på det fremlagte årsregnskap i forbindelse med årsmøtet.
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