VEDTEKTER FOR CLASSIC HONDA CLUB (Vedtatt på årsmøtet januar- 2011)
§ 1.

Klubbens formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme bevaring og bruk av klassiske
Honda motorsykler.

§ 2.

Alle som vil støtte eller arbeide for klubbens formål, og som forplikter seg til å overholde
klubbens vedtekter, kan bli medlemmer ved å betale en årskontigent som fastsettes av årsmøtet.
Eksklusjon kan foretas når et medlem:
a)
b)
c)
d)

ikke retter seg etter klubbens vedtekter.
ved agitasjon mot klubben eller ved ukameratslig treden søker å skade klubbens
interesser.
underslår betrodde midler.
opptrer klandreverdig på møter eller treff.

Eksklusjoner gjøres av styret; ved evt. anke, av årsmøtet.
§ 3.

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet. Det innkalles av styret med minst 14 dagers varsel, og
holdes hvert år i løpet av januar.
Årsmøtet behandler:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Årsmelding.
Regnskap i revidert stand.
Innkomne forslag og saker.
Kontingent.
Valg av:
a)Styre.
b)Revisor
c)Valgkomite
Eventuelt

Styret har 7 medlemmer, hvorav formann og nestformann velges for 2 år, på annet hvert årsmøte.
Kasserer, 4 styremedlemmer, 1 varamann, revisor og 3 valgkomitemedlemmer velges for 1 år.
Det er ikke mulig å bytte over 50% av styret pr. valg, dvs maksimum 3 av 7 styremedlemmer.
§ 4.

Endring av vedtektene kan kun skje på lovlig innkalt årsmøte. Endringsforslag må være styret i
hende minst en måned før årsmøtet, for så å bli oppført på sakslisten. Endringer krever 3/4
flertall av de fremmøtte stemmeberettige medlemmene, og evt. godkjente fullmakter.

§ 5.

Vedtak om oppløsning av klubben kan bare fattes av årsmøtet med 3/4 flertall av de fremmøtte
medlemmene. Ved oppløsning skal klubbens eiendeler tilfalle Norsk Teknisk Museum.

§ 6.

Styret har anledning til å utnevne æresmedlemmer av CHCN. Alle styremedlemmene må være
til stede når en slik utnevnelse vedtas.
Kriteriene for dette er:
En person som har bidratt til å fremme Honda motorsyklers utbredelse eller omdømme i Norge.
Eller: Et medlem som har utmerket seg i klubbsammenheng, ved å ha lagt ned en meget stor
arbeidsinnsats over tid for CHCN, eller har gjort ekstraordinære ting som klubben har hatt nytte
og glede av. Denne æresbevisningen skal henge høyt, og kun deles ut i spesielle tilfeller.
En person som er utnevnt til æresmedlem, blir dette på livstid, og har de samme rettigheter som
et vanlig klubbmedlem.
Æresmedlemmet er fritatt for medlemsavgift.

§ 3a. Årsmøte:
Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet. Innkalling til Årsmøte foretas av styret med minst 14
dagers varsel, og holdes hvert år i løpet av januar.
Innkomne saker og forslag må være medlemmene i hende minst 14 dager før Årsmøtet.
Kun medlemmer som har betalt medlemskontingent har stemmerett.
Styret har mulighet til å innkalle til ekstraordinært Årsmøte.
Årsmøtet behandler:

§3b.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Årsberetning.
Regnskap i revidert stand.
Neste års budsjett
Innkomne forslag og saker.
Kontingent.
Valg av:
a) Styre.
b) Revisor
c) Valgkomitè

Valg:
Klubben skal ha et styre bestående av 8 faste medlemmer pluss 1 varamann:
Formann, Nestformann, Kasserer, Sekretær, Redaktør, Redaksjonsmedarbeider
Materialforvalter, Web-ansvarlig og Varamann
Medlemmer av styret velges for to år av gangen, mens varamann velges for et år.
Revisor velges for 1 år av gangen.
Valgkommitèen skal bestå av 3 personer og velges for et år av gangen.
I tvistesaker hvor det er like mange som er for en sak som mot en sak,
har formannen dobbeltstemme.

I år med oddetall velges:
Formann
Kasserer
Materialforvalter
Redaksjonsmedarbeider
I år med partall velges:
Nestformann
Sekretær
Redaktør
Web. Ansvarlig
Forslag til § 7
§ 7. Økonomi.
Medlemmene plikter å betale den til enhver tid fastsatte kontingent. Kontingenten for påfølgene
år fastsettes på Årsmøtet. Årsmøtet kan også gi styret tillatelse til å øke medlemskontingenten
hvis nødvendig.
Styremedlemmene inkludert varamann, har gratis medlemsskap så lenge de sitter i styret.
Æresmedlemmer har gratis medlemsskap.
Klubbens kasserer har prokura for brukskonto, som ikke skal overstige kr. 100.000,-.
Klubbens øvrige midler settes på en høyrentekonto. For å ta ut eller overføre penger fra denne
kontoen, må kasserer pluss et annet styremedlem signere uttaket/overføringen. Styret bestemmer
hvem som skal ha prokura sammen med kasserer.

