American Car Club Fosen
VEDTEKTER
Vedtatt på årsmøte 2018
§ 1 Navn:
- Klubbens navn skal være: American Car Club Fosen / ACCF
§ 2 Formål:
- Klubbens formål er å organisere personer med amerikansk bil som interesse eller hobby.
Det stilles ikke noe krav om å eie egen bil for å bli medlem.
- ACCF er tilsluttet AMCAR Norge, og medlemmene kan dermed representere ACCF i
verv og utvalg i AMCAR Norge.
§ 3 Kontigent:
- Den årlige kontigenten fastsettes av årsmøte. Kontigentperioden følger kalenderåret.
(1.jan-31.des) Ved utmelding refunderes ikke kontigent.
§ 4 Styret:
- Styret skal bestå av følgende medlemmer:
1. Leder: Har hovedansvar for drift av klubben, og er ansvarlig for at vedtak på styremøter
følges opp og gjennomføres.
2. Nestleder: er leders stedfortreder ved dennes forfall, skal støtte og hjelpe leder i driften
av klubben.
3. Sekretær: er ansvarlig for klubbens arkiv og postrutiner.
4. Kasserer: Er ansvarlig for klubbens økonomi og regnskaper.
5. Styremedlem: minimum to styremedlem.
6. Varamedlem: minimum et varamedlem..
Leder velges for et år av gangen, resten for to år.
§ 5 Komiteer:
- Valgkomite: Består av to medlemmer, og velges av årsmøte for 2 år i
gangen(overlappende).
- Revisor: Består av ett medlem, og velges av årsmøte for 1 år i gangen.
- Det kan oppnevnes/velges komiteer etter behov for klubbens aktiviteter, som f.eks.
Motorama, Fun-Run os.v. Disse komiteene kan oppnevnes/velges både av årsmøte og
styret.
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§ 6 Årsmøte:
- Årsmøte er klubbens øverste myndighet, og er beslutningsdyktig i alle saker uansett
møtets størrelse.
- Hvis over 50% av klubbens stemmeberettigede medlemmer, eller styret forlanger det, kan
det avholdes ekstraordinært årsmøte, primært for å avklare enkeltsaker.
- Stemmeberettigede er klubbens betalende medlemmer, medlemmet må selv være
personlig tilstede for å stemme.
§ 7 Vedtektsendringer:
- Endringer i disse vedtektene kan kun skje etter vedtak på klubbens årsmøte. Forslag til
endringer skal være klubben i hende senest innen tidsfristen som kommer fram av
innkallingen. Vedtak om endringer må ha 2/3 flertall av de frammøtte medlemmene med
stemmerett.
§ 8 Økonomi:
- Det anbefales at klubben til enhver tid har en reserve på 10 000, kr. på konto.
- Ved noen arrangementer må komiteene som opprettes bruke av klubbens
finanser, de økonomiske rammene vil da fastsettes av styret, og i noen tilfeller årsmøte, i
vært enkelt tilfelle.
- Ingen i styret skal foreta innkjøp/investeringer uten at dette er godkjent av styret i sin
hellhet.

§ 9 Ekskludering av medlemmer:
- Et medlem som har påført klubben skade, kan av styret ekskluderes fra klubben. Innbetalt
kontigent refunderes ikke.
§ 10 Opphør:
- Opphør/avvikling av klubben kan kun skje etter et ordinært eller ekstraordinært årsmøte,
og kun ved at 3/4 av klubbens stemmeberettigede medlemmer forlanger dette. Ved et evt.
opphør av klubben skal det oppnevnes et avviklingsstyre. Dette skal bestå av det sittende
styret, samt 2 utenforstående medlemmer. Bankinnskudd og andre eiendeler skal
oppbevares i 3 år. Om ikke klubben har gjenoppstådd innen denne tid, gis pengene til en
organisasjon som jobber med eller for trafikkskadde.
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