Vedtekter og statutter for
Norsk Volvo Amazon Klubb
1 – Klubbens navn og adresse
a. Klubbens navn er Norsk Volvo Amazon Klubb. Navnet kan forkortes til NVAK.
b. Klubbens emblem er en hvit Volvo Amazon på en rund, blå bakgrunn, der teksten Norsk Volvo
Amazon Klubb i rød skrift er fordelt på hver side av midtpunktet, omkranset av to vinger.
Bruk av klubbens emblem og navn i kommersiell sammenheng må godkjennes av styret.
c. Klubbens adresse fastsettes av styret.
2 – Formål
a. NVAK er en landsdekkende, idealistisk og partipolitisk uavhengig klubb.
b. Arbeide for at biltypen Volvo Amazon av alle modeller (1957-1970), uansett stand og ombygging, blir
tatt vare på og sikret for fremtiden.
c. Arbeide for et godt miljø i klubben, samt å arrangere landstreff og eventuelt andre treff og samlinger for
klubbens medlemmer.
d. Tilrettelegge for etablering av lokale underavdelinger rundt om i landet.
e. Utgi et eget medlemsblad. Navnet er AmazonPosten
3 – Medlemskap
a. Enhver som betaler medlemskontingent kan bli medlem av NVAK.
b. Æresmedlem utnevnes av årsmøtet etter innstilling fra styret.
c. Utmelding skjer ved skriftlig henvendelse til klubben.
d. Manglende innbetaling av kontingent betraktes som utmelding.
e. Medlemskap kan også opphøre ved eksklusjon vedtatt av årsmøtet.
4 – Kontingent
a. Hovedmedlemmer betaler ordinær kontingent.
b. Alderspensjonister betaler redusert kontingent etter fylte 67 år. Dokumentasjon må forelegges klubben.
c. Husstandsmedlemmer betaler redusert kontingent. De har samme rettigheter og plikter som et ordinært
medlem, men mottar ikke årsmøteinnkalling, medlemsblad og andre meddelelser fra styret.
d. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.
e. Årsmøtet fastsetter kontingenten for alle typer medlemskap, gjeldene fra neste kalender år.
5 – Styret
a. Styret velges av årsmøtet.
b. Alle styremedlemmer må være medlem av klubben.
c. Styret består av leder, kasserer, sekretær/nestleder og 2 styremedlemmer. Årsmøtet kan ved behov
godkjenne utvidelse av styret med inntil 2 medlemmer, gjeldende for ett år av gangen.
d. Styret er beslutningsdyktig når 2/3 av styremedlemmene hvor leder eller nestleder er til stede.
e. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.
f. Styremøter avholdes ved styremedlemmenes fremmøte, eller i form av telefonmøter.
Saker kan også behandles og avgjøres ved e-postkorrespondanse.
g. Styret har ansvaret for den daglige driften av klubben.
h. Styret er ansvarlig overfor årsmøtet, og skal legge frem årsberetning, årsregnskap og budsjett til
godkjenning på årsmøtet.
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En representant fra hver lokalavdeling, samt webansvarlig og redaktøren av AmazonPosten, har møte-,
tale- og forslagsrett på styremøtene. Representanten velges av de respektive lokalavdelingene.
Innkalling til og referat fra styremøtene skal sendes til lokalavdelingene.
Styret har anledning til, som en konsekvens av økonomiske misligheter eller foreningsfiendtlig
virksomhet etc., å ekskludere medlemmer. Styret er ansvarlig overfor årsmøtet ved hvert enkelt vedtak.
Styret utgjør en redaksjonskomité som plikter å bidra med stoff, artikler, bilder og annonser til
AmazonPosten.
NVAK’s bankkonti skal disponeres i fellesskap av kasserer og et annet styremedlem utpekt av styret
(dobbelsignatur).
Styret kan utnevne komitéer og utvalg med et tidsbegrenset mandat.
Signatur – Styret representerer foreningen utad og tegner dets «firma».
Foreningens «firma» kan også tegnes av styreleder og ett styremedlem i fellesskap.

6 – Lokalavdelinger
a. Lokalavdelingene er underlagt NVAK’s vedtekter.
b. Lokalavdelingene kan ikke kreve egne medlemskontingenter.
c. Arrangement i regi av lokalavdelingene er fritt tilgjengelig for alle NVAK’s medlemmer.
d. Lokalavdelingene plikter å bidra med stoff, artikler, bilder og annonser til AmazonPosten.
7 – Årsmøte
a. Årsmøtet er NVAK’s høyeste besluttende organ.
b. Årsmøte avholdes i løpet av årets 4 første måneder.
c. Det er styrets oppgave å kalle inn til årsmøte.
d. Tidspunktet for årsmøtet med frister skal offentliggjøres senest 2 måneder før årsmøtet.
e. Forslag til årsmøtet må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet.
f. Årsmøteinnkallingen skal inneholde: dagsorden (saksliste), årsberetning, revidert årsregnskap med
revisorberetning, forslag til budsjett, eventuelt valgkomitéens innstilling, samt innkommende forslag.
Offentliggjøring av årsmøte og årsmøteinnkallingen kan sendes med post, trykkes i AmazonPosten
eller kunngjøres på klubbens hjemmeside.
Offentliggjøringen av årsmøteinnkallingen skal skje senest 3 uker før årsmøtet.
g. Kun medlemmer med gyldig medlemskap, har tale-, forslags- og stemmerett på årsmøtet.
Nye medlemmer må ha betalt sin medlemskontingent minst 3 måneder før årsmøtet for å ha
stemmerett.
h. Faste poster på årsmøtet er:
1) Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2) Valg av møteleder, referent og 2 representanter til å underskrive protokollen.
3) Godkjenning av stemmeberettigede medlemmer.
4) Godkjenning av årsberetning.
5) Godkjenning av revidert årsregnskap.
6) Godkjenning av budsjett.
7) Fastsettelse av kontingent.
8) Innkomne forslag/saker.
9) Valg.
i. Medlemmer som ikke har mulighet til å møte på årsmøtet gis anledning til å stemme på forslagene på
den utsendte sakslisten, eller på kandidatene til styret ved skriftlig forhåndsstemming.
j. Forhåndsstemmer godkjennes etter følgende regler:
1) Forhåndsstemmer må være mottatt av styret eller valgkomitéen før årsmøtet settes.
2) Forhåndsstemmer må ligge i merket, lukket konvolutt som åpnes ved stemmeopptelling.
3) Stemmeseddel skal underskrives med navn og påføres medlemsnummer.
Hvis ikke blir stemmeseddelen kjent ugyldig og forkastet.
k. Det er ikke anledning til å stemme via fullmakt.
l. Benkeforslag til oppsatte saker og valg kan stilles under årsmøtet.
m. Det er ikke anledning til å fremme nye saker under årsmøtet.
n. Årsmøtet kan ikke fatte vedtak som er i strid med regelverket.
o. Årsmøtevedtak trer i kraft etter at årsmøtet er hevet.
p. Referat fra årsmøtet kan sendes med post, trykkes i AmazonPosten eller kunngjøres på klubbens
hjemmeside.

8 – Valg
a. Leder og et styremedlem velges for to år det ene året.
b. Sekretær/nestleder, kasserer og det andre styremedlem velges for to år det neste året.
c. Eventuelle ekstra styremedlemmer velges for 1 år av gangen.
d. Revisor velges for 1 år av gangen.
e. Valgkomité på 2 medlemmer velges for 1 år av gangen. Styret fremmer forslag til kandidater.
Valgkomitéen kan ikke foreslå seg selv til styreverv.
f. Det skal avholdes skriftlig valg dersom det på årsmøtet er foreslått flere kandidater enn det er ledige
verv, eller dersom et stemmeberettiget medlem krever det.
g. Ved stemmelikhet foretas det omvalg i form av simpelt flertallsvalg.
h. En stemmeseddel kan ikke inneholde navn på flere personer enn det er ledige verv. I så fall blir
stemmeseddelen kjent ugyldig og forkastet.
9 – Ekstraordinært årsmøte
a. Dersom minst 4 av styrets 5 faste medlemmer, eller minst 1/3 av medlemsmassen skriftlig krever det,
skal det avholdes ekstraordinært årsmøte.
b. For ekstraordinært årsmøte gjelder de samme frister som for ordinært årsmøte.
c. Kun de saker som er grunnlaget for kravet om ekstraordinært årsmøte skal settes på dagsorden.
d. Dersom antall styremedlemmer reduseres til 3 eller færre, skal det umiddelbart innkalles til
ekstraordinært årsmøte.
10 – Medlemsblad
a. Klubben utgir et eget medlemsblad med navn AmazonPosten.
Det tilstrebes å utgi minst 4 årlige nummer.
11 – Medlemsopplysninger
a. NVAK’s database med opplysninger om medlemsmassen, samt eventuelle andre innsamlede og
bearbeidede databaser i klubbens eie, er tilgjengelig kun for klubbens styre og de som styret gir
myndighet til.
b. NVAK har en oppdatert matrikkel tilgjengelig på klubbens hjemmeside.
Denne er kun tilgjengelig med passord for medlemmer med gyldig medlemskap.
12 – Økonomi
a. Regnskap og budsjett skal spesifiseres på en tilstrekkelig og hensiktsmessig måte.
Vesentlige planlagte innkjøp av varer til lager og driftsmidler skal fremkomme av budsjettet.
b. Styret tilstreber seg å etterleve økonomien innenfor den vedtatte budsjettrammen.
c. Det skal redegjøres for klubbens økonomiske status på alle styremøter.
d. Kontantbeholdningen skal holdes på et fornuftig nivå.
e. Det skal føres kassakladd for kontantsalg.
f. All utbetaling skjer via kasserer mot innlevering av kvittering/regning (original bilag).
g. Kostnader/utlegg for styret dekkes mot regning og etter den til enhver tid gjeldende takst fastsatt av
årsmøtet.
13 – Driftsmidler og klubbens rekvisita
a. NVAK skal ha et relevant utvalg av klubbrekvisita for salg.
b. Styret skal til en hver tid ha kontroll over størrelse og innhold på varelageret.
c. Driftsmidler og klubbrekvisita skal avskrives over forventet brukstid.
Eventuelle ukurante varer nedskrives.
d. Det skal gis opplysninger i regnskapet om NVAK’s driftsmidler som er i eie og i bruk.
14 – Endring av vedtektene
a. Endringer av Norsk Volvo Amazon Klubb’s vedtekter kan bare skje med 2/3 flertall på årsmøte.

15 – Oppløsning
a. Et forslag til årsmøte om oppløsning av NVAK må fremlegges skriftlig til styret i henhold til gjeldende
frister.
b. Et forslag til oppløsning krever minst 2/3 flertall av årsmøtet.
c. Ved oppløsning vedtar årsmøtet fordeling av klubbens aktiva.
d. Ved oppløsning av lokalavdelinger, tilbakeføres alle eiendeler og midler til NVAK.
16 – Vedlegg
A. Det skal til lovverket være vedlagt:
1 stk. fargekopi av Norsk Volvo Amazon Klubb’s merke i henhold til punkt 1.
17 – Ikrafttreden
6. gangs godkjent i ovenstående form fra 06.04.2013.

