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Vedtekter for NAF MC Oslo 
 

I NAVN – FORMÅL 
 
§ 1 
Klubbens navn er NAF MC Oslo. 
 
§ 2 
Klubbens formål er å samle interesserte motorsyklister til å fremme motorsyklistenes plass i trafikken. 
Arbeide for større trafikksikkerhet, ivareta medlemmenes interesse både praktisk og økonomisk, samt å yte 
dem bistand i spørsmål angående motorsyklisme. 
 
§ 3 
Klubbens vedtekter gjelder i tillegg til vedtekter for Norges AutomobilForbund/NAF avdeling Oslo og 
omegn. NAF avdeling Oslo og omegn er i ytterste konsekvens ansvarlig for klubbens økonomi. 
 
§ 4 Eksklusjon fra klubbens aktiviteter 
Hvis et medlem gjør minst én av følgende: 

 
1. motarbeider klubbens formålsparagrafer 
2. utøver eller har utøvd kritikkverdig adferd overfor klubbmedlemmer, eller andre, som skader 
klubbens omdømme eller sosiale miljø 
3. ved tilsiktede handlinger som hindrer klubbens aktiviteter, herunder websiden nafmcoslo.no å 
fungere optimalt, ved å hacke, spamme, spre virus eller forandre web-sidens utseende, slik at det 
hindrer eller ødelegger styrets mulighet til å yte de andre medlemmene den service de har krav på 
4. samarbeider med det som benevnes 1%-klubber 

 
kan Styret ekskludere medlemmet med øyeblikkelig virkning fra klubbens aktiviteter. Medlemmet må 
påregne å yte NAF MC Oslo økonomisk erstatning hvis skadene har vært av en slik karakter eller omfang at 
den/de har påført klubben og medlemmene økonomiske konsekvenser. Klubbeffekter må leveres inn ved 
eksklusjon. 
En slik sanksjon kan kun overprøves av det etterfølgende Årsmøte. Her kan medlemmet tale sin sak, men 
det kreves 2/3 flertall fra Årsmøtet for at medlemmet på ny kan opptas i klubbens aktiviteter. 
 

II ORGANISASJON 
 
§ 5 
1) Klubben organiseres som en komité underlagt styret i NAF avdeling Oslo og omegn. Medlemskap i NAF 

MC Oslo forutsetter gyldig medlemsskap i Norges AutomobilForbund NAF. 
2) Valgkomitéen foreslår kandidater til kasserer ved ordinære valg. Revisor oppnevnes av NAF Oslo. 

Regnskapet skal revideres og føres etter regnskapslovens prinsipper, slik at revisors bekreftelse på 
tallene kan knyttes opp mot god regnskapsskikk. Klubbens regnskap sendes NAF avdeling Oslo og 
omegn for gjennomsyn og godkjenning før NAF MC Oslo sitt årsmøte. 

3) Klubben skal ha 5 underkomiteer med følgende overordnet ansvar og mandat: 
Turkomite – ansvar for å planlegge og arrangere weekend-tur vår og høst, samt foreslå og gjennomføre 
andre turer på eget initiativ eller etter forslag fra medlemmene. 
Huskomite – ansvar for innkjøp av kioskvarer, planlegge og arrangere fester og andre sosiale 
arrangementer foreslått av Styret eller medlemmene, samt generell bruk av klubbens sosiale areal. 
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Kjørekurskomite – ansvar for planlegging og gjennomføring av trafikksikkerhetskurs, oppfriskningskurs 
og andre mc-relaterte kjørekurs. 
Vinterlagring- og verkstedkomite – ansvar for planlegging og gjennomføring av vinterlagring, samt bruk 
av verksted/lagerlokale til aktiviteter som er etterspurt og foreslått av medlemmene. 
Ungdom- og rekrutteringskomite – ansvar for å foreslå, planlegge, legge til rette for, og gjennomføre 
aktiviteter rettet mot eksisterende medlemmer under 33 år, samt aktiviteter og arrangement rettet 
mot rekruttering av nye medlemmer. 
 
Leder av den enkelte komite velges av Årsmøtet for 1 år ad gangen etter forslag fra Valgkomiteen. 
Øvrige medlemmer til komiteen velges eller utpekes av komiteens leder blant klubbens medlemmer 
som har interesse for komiteens aktiviteter. 
Hver komite kan foreslå aktiviteter og årsbudsjett for sin komite. Budsjett for den enkelte komite 
behandles og vedtas på klubbens årsmøte som en del av klubbens totale årsbudsjett. 

 
§ 6 
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. 

 
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 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. 

 
§ 7 

1) Årsmøtet holdes med minst fire ukers varsel en gang årlig og senest tre uker før NAF avdeling Oslo 
og omegn avholder sitt årsmøte. Referat fra årsmøtet sendes NAF avdeling Oslo og omegn. 

2) På årsmøtet skal følgende behandles: 
1. Valg av møtedirigent 
2. Valg av møtereferent og to til å underskrive referatet 
3. Innkalling til årsmøtet 
4. Årsberetning for foregående år 
5. Regnskap foregående år 
6. Budsjett påbegynt år 
7. Innkomne forslag, vedtektsendringer 
8. Valg 
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3) Forslag som skal behandles på årsmøtet fremsettes skriftlig, og må være styret i hende senest tre 
uker før årsmøtet. 

 
 

III Vedtektsendring 
 
§ 8 
Forslag til vedtektsendring må være styret i hende innen 1. januar forut for årsmøtet. Vedtektsendringene 
må godkjennes av årsmøtet i NAF MC Oslo og deretter av styret i NAF avdeling Oslo og omegn. 
 
§ 9 
Til endring av disse vedtekter kreves minst to tredjedels flertall av de stemmeberettigede på årsmøtet, og 
at endringene ikke strider mot NAFs egne vedtekter. Andre saker avgjøres med alminnelig flertall. Ved 
stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 
 

IV Ekstraordinært årsmøte 
 
§ 10 
Ekstraordinært årsmøte kan med tre ukers varsel innkalles av styret, eller når minst en fjerdedel av 
klubbmedlemmene krever det. I sistnevnte tilfelle må det skriftlig meddeles styret hvilke saker som ønskes 
behandlet. Etter mottak av slik henvendelse plikter styret å kalle inn til ekstraordinært årsmøte senest 
innen en måned. Innkallingen skal inneholde meddelelser om de saker som kreves behandlet. 
 

V Klubbens oppløsning 
 
§ 11 

1) Klubbens oppløsning kan bare finne sted på årsmøtet. Krav om oppløsning må legges frem innen 1. 
januar forut for ordinært årsmøte og kravet må gjentas ved neste ordinære årsmøte, kravet må 
vedtas under begge årsmøter. 

2) Spørsmål om oppløsning avgjøres med to tredjedels flertall. 
3) I tilfelle oppløsning tilfaller klubbens aktiva NAF avdeling Oslo og omegn. 

 
Disse vedtekter er sist gjennomgått og vedtatt på Årsmøtet i NAF MC Oslo 9. februar 2019. 
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