Statutter/Vedtekter for SMIA MC Berger
• Klubb for de med felles interesse for motorsykler.
• Formålet er felleskap, turer og sosiale sammenkomster
• Smia MC er en klubb som er åpen for alle som kjører lett- eller tung MC, uavhengig
av alder, kjønn eller type MC
• Klubben tar avstand fra sympatisører og medlemmer av 1 % klubber.
• Smia MC tilbyr følgende medlemskap:
Fullverdig medlem: Inkluderer fri lagring av et begrenset antall sykler
registrert på medlemmet, rett til benyttelse av klubbhuset til satser fastsatt av årsmøtet
de dager det ikke er arrangementer i klubbregi. Rett til å få utlevert nøkkel til klubbhuset mot et gebyr og fri benyttelse av verkstedet, rett til å bære klubbens ryggmerke.
Familiemedlemskap: Familiemedlem er første ledd opp eller ned fra det fullverdige
medlemmet. Forøvrig samme rettigheter som støttemedlem.
Støttemedlem: Gir mulighet for å leie klubbhuset etter satser fastsatt av årsmøtet, mulighet til deltakelse i aktiviteter klubben arrangerer for medlemmene. Støttemedlem
har talerett men ikke stemmerett på årsmøte.
Ungdomsmedlem: Gir samme rettigheter som fullverdige medlemmer, til en sterkt
redusert pris inklusive året medlemmet fyller 23 år.

•

Medlemskontingenten betales i sin helhet innen 25. januar. eller med autotrekk med
forfall den 25. hver måned.

•

Årsmøtet er klubbens høyeste organ, og avholdes innen utgangen av april.

• Styret består av:
-

Leder, nestleder, kasserer og nødvendig antall styremedlemmer. Et styremedlem har
ansvar for klubbens hjemmeside og Facebooksiden. Det velges vara til styremedlemmene.

-

Valgene foretas av årsmøte. Hele styret og varamedlemmer velges for 2 år. Valgene
gjennomføres slik at hele styret ikke er på valg i samme årsmøte.

-

Valgkomitè, grupper og komiteer velges direkte på årsmøte. Disse er på valg hvert
år.
Styret kan fatte vedtak når mer enn halvparten av styremedlemmene/
varamedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslag.

-

• Medlemskontingent bestemmes av årsmøte.
• Kun medlemmer med betalt kontingent har stemmerett på årsmøtet.
• Kunngjøring av årsmøte, minst 5 uker før årsmøte.
• Saker til årsmøte må være styre i hende, minst 2 uker før årsmøtet.
•

Forandring av statutter, og oppheving av klubben, krever ¾ flertall på årsmøte, eller
ekstraordinært årsmøte. Samme tidsfrister gjelder for ekstraordinært årsmøte. Det må
to årsmøter til, før klubben er opphevet.

•

Klubben støtter NMCU sitt arbeid. Det oppfordres at medlemmer tegner medlemskap i
NMCU, men ingen tvang.

