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VEDTEKTER FOR NORSK INDIAN KLUBB 
 

 

1) MÅLSETTING 

 

   Norsk Indian Klubb skal være en landsdekkende veteranmotorsykkel- 

   klubb med hovedformål å arbeide aktivt for bevaring av den amerikanske 

   motorsykkelen INDIAN i Norge. Klubben skal arbeide for bevaring og 

   bruk av Indian motorsykler, og drive positiv profilering av Indian og 

   kulturen knyttet til Indians historie fra 1901 til 1953. 

 

   Klubben skal ha høye krav til kvalitet i alt den foretar seg, og ha en 

   sunn økonomi. 

 

 

2) SAMARBEID 

 

Norsk Indian Klubb skal søke å samarbeide med andre norske   

veteranklubber, og de nordiske og europeiske Indian-klubbene.  

    

 

3) ORGANISERING 

 

   Norsk Indian Klubb skal være en landsdekkende norsk klubb hvor 

   det skal tilstrebes en medlemstilslutning fra hele landet. Klubbens  

   styre skal bestå av medlemmer bosatt med god geografisk spredning. 

     

   Klubbens styre skal bestå av  5 medlemmer fordelt på formann, 

   kasserer, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. I tillegg velges 

   revisor, en løpskomite på 3 medlemmer, og en valgkomité på to 

   medlemmer. For vedtak i styret må til sammen 3 styremedlemmer 

   eller varamedlemmer være tilstede. 

 

   Kasserer og formann har signaturrett for klubben. 

 

   Styret skal avholde styremøter ved behov (minst tre pr. år). General- 

   forsamlingen skal årlig arrangeres i november måned. 

 

   Klubbens regnskapsår regnes fra 1.okt. til 30.sept. Kontingenten 

   forfaller pr. 1.januar, og medlemskapet følger kalenderåret. 

 

    

4) AKTIVITETER 

 

   Klubben skal i hovedsak ha en nettbasert kommunikasjon med  

   medlemmene. For potensielle medlemmer skal klubben ha en aktiv 

   og interessant internettportal som skal motivere til medlemskap i  

   klubben. 

 

   Klubben kan benytte NVMC's medlemsblad "SIDEVOGNA" til å 

   informere om Norsk Indian Klubb's aktiviteter og spre kunnskap 

   om, og skape interesse for Indian motorsykler. Målet er at alle NVMC's 

   medlemmer som eier en Indian motorsykkel skal bli medlem av Norsk 

   Indian Klubb.  

 

   Klubben skal drive aktiv PR i presse og media for å profilere klubben 

   og dens aktiviteter. 
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Norsk Indian Klubb skal årlig utgi en komplett medlemsliste til sine 

medlemmer. En à jour terminliste skal foreligge 1. januar det enkelte 

år. 

 

   Klubben skal årlig arrangere minst ett treff og arrangere minst ett 

   løp. 

 

   Klubbens navn og logo skal være rettighetsbeskyttet. 

 

 

5) GENERALFORSAMLING 

 

   Den årlige generalforsamlingen skal arrangeres i november måned 

   på et sentralt sted i Norge. Sted og dato for generalforsamling 

   skal være kjent allerede pr. 1.januar det enkelte år. Det skal søkes 

   å legge opp til en sosial ramme rundt generalforsamlingen, og  

   forholdene skal legges tilrette slik at medlemmer fra hele landet 

   kan delta. 

 

   Dagsorden for generalforsamlingen skal være meddelt medlemmene 

   senest 14 dager før generalforsamlingen. Dagsordenen skal inneholde; 

   Styrets årsberetning, revisorgodkjent regnskap, valgkomiteens forslag 

   til styre og verv, budsjettforslag og innkomne saker. Innkomne saker 

   skal være meddelt formannen senest 14 dager før generalforsamling. 

   Forslag til lovendring skal være meddelt styret minst 4 uker før dato 

   for generalforsamling. 

  

 

6) VALG 

 

   Klubbens formann er på valg hvert år, mens de øvrige medlemmene 

   av styret, varamedlemmene og verv er på valg annethvert år. Valget 

   gjennomføres på generalforsmalingen der medlemmer som har betalt 

   årskontingent har stemmerett. Stemmer kan gis ved skriftlig fullmakt. 

Ved avstemning benyttes simpelt flertall. Hvis noen av de frammøtte 

ønsker skriftlig valg, gjennomføres dette.  

 

   

7) KONTINGENT 

 

   Innmeldingsgebyr og årskontingent fastsettes på generalforsamlingen. 

   Innmeldingsgebyret er et engangsbeløp. Kontingenten gjelder for det 

   enkelte kalenderår, og skal være innbetalt pr.1.januar. 

 

 

8) MEDLEMSKAP 

 

   Alle som innbetaler innmeldingsavgift og årskontingent, og som godtar 

   og følger klubbens vedtekter, kan bli medlem av klubben.  

   Medlemmer som ikke profilerer Norsk Indian Klubb på en positiv måte 

   kan ekskluderes. 

 

 

9) UTMELDING / EKSKLUSJON  
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Medlemmer som ikke betaler årskontingent innen 1.mars, vil måtte betale 

ny innmeldingsavgift for å forbli medlem av klubben. Ved skriftlig 

utmelding tilbakebetales ikke deler av medlemsavgiften. 

 

Medlemmer som bryter klubbens vedtekter, eller på annen måte skader 

klubbens omdømme kan ekskluderes fra klubben. Eksklusjon kan bare skje 

på generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling. 

    Forslag til eksklusjon skal være begrunnet av styret. 

 

 

10) ENDRING AV KLUBBENS VEDTEKTER 

 

Forslag til endring av klubbens vedtekter skal meddeles styret 4 uker 

før dato for generalforsamling. Forslag til vedtektsendringer skal være 

meddelt medlemmene senest 14 dager før generalforsamling.  

Vedtektsendringer krever 2/3-dels flertall på generalforsamlingen. 

 

 

11) OPPLØSNING AV KLUBBEN 

 

Norsk Indian Klubbs styre kan foreslå for generalforsamlingen at 

klubben ønskes oppløst. Beslutning om oppløsning kan vedtas på 

generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling.  

 

Vedtak om oppløsning krever 3/4-dels flertall på generalforsamlingen. 

Ved klubbens oppløsning skal eiendelene overtas av NVMC.  

 

 

 

Tretten 20.11.04 

 

 

 

Stein Fossheim         Ola Prestløkken          Per Martin Løsnesløkken  

 

 

 

 

Halvor Midtvik         Andreas Schytte-Larsen   Arne Bjørn Hoel  

 

 


