VEDTEKTER FOR NESODDEN SYKKELKLUBB
§1.Navn
Klubbens navn er Nesodden Sykkelklubb (NSK).

§2.Formål
Målet for Nesodden Sykkelklubb skal legge forholdene til rette for at klubbens medlemmer kan drive
med aktiv sykling under trening og ritt.
Trim og mosjon på sykkel fører ofte til deltakelse i turritt, som igjen fører videre mot interesse for
aktiv sykling, og konkurransesykling på aktivt nivå. Klubben ønsker å bruke sine ressurser slik at hvert
enkelt medlem får best mulige forutsetninger for å utøve sykkelsporten på sitt aktuelle ambisjons‐
og prestasjonsnivå.

§3.Medlemmer
Enhver kan etter skriftlig (elektronisk) søknad opptas som medlem. Søkeren må opplyse om
vedkommende tidligere har vært medlem av lag tilsluttet Norges Idrettsforbund. Medlemskapet
gjelder til skriftlig (elektronisk) utmelding foreligger eller til styret har gjort gyldig vedtak om sletting
av medlemskapet
Søkeren kan ikke tas opp dersom forpliktelser til et annet lag ikke er oppfylt. Ethvert medlem skal
overholde Norges idrettsforbunds, tilsluttede særforbunds samt klubbens vedtekter og
bestemmelser.
Medlemmene bør etter evne delta på dugnader for klubben. Ved alvorlig overtredelse av
foranstående punkt, kan klubbens styre beslutte eksklusjon. Avgjørelsen kan ankes inn for høyere
organer.
Ved utmelding må all gjeld til klubben være oppgjort.

§4.Stemmerett og valgbarhet
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, være tilsluttet klubben i minst 1 måned og ha sitt
forhold til klubben i orden.
Alle medlemmer som har stemmerett, er valgbare til tillitsverv i klubben og som representanter til
ting eller møter i overordnet idrettsorgan.

§5.Årsmøtet
Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og holdes hvert år i februar. Årsmøtet innkalles av styret
med minst to ukers varsel til medlemmene.
Forslag til årsmøtet må være styret i hende senest en uke før årsmøtet.
Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter.
Vedtakene må være fattet med et flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer regnes som ikke
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avgitte. Valg foregår skriftlig dersom det foreligger mer en et forslag. Årsmøtet ledes av valgt
dirigent. Ved åpning av årsmøtet velges også referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen.
Årsmøtet behandler:
1. Konstituering
a. Godkjenne stemmeberettigede
b. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
c. Velge møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokoll
2. Styrets årsberetning
3. Regnskap
4. Budsjett
5. Innkomne forslag og saker
6. Vedtekter
7. Kontingent
8. Valg
a. Styret; Leder, Nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer.
b. Revisor/Kontrollør
c. Valgkomite
Protokoll fra årsmøtet skal legges ut på klubbens hjemmesider innen 1 måned etter avholdt
årsmøte.

§6.Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det, eller når en tredjedel av medlemmene
forlanger det.
Det kunngjøres på samme måte som ved ordinært årsmøte og innkalles av styret med minst 14
dagers varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker kravet omfatter og som er kunngjort i
innkallingen.

§7.Medlemsmøter
Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig eller når minst 20% av medlemmene
ønsker det.

§8.Styret
Klubben ledes av styret. Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styrets
representanter velges for 2 år av gangen.
Viktige oppgaver bør fordeles mellom styremedlemmene. Styret er ansvarlig for å konstituere seg
selv. Fordelingen av oppgaver beskrives og oppdatert organisasjonskart legges ut på klubbens
hjemmeside, slik at medlemmer ser hvem de skal kontakte i ulike saker.
Klubben leder har det daglige ledelse av klubben. Leder skal anvise alle utbetalinger og lede styrets
forhandlinger og møter om ikke annet er fastsatt. Leder skal påse at valg, adresseforandringer o.l.
blir meldt inn til krets og forbund.
Nestleder fungerer som leder under leders fravær.
Sekretær skal føre referat fra alle styremøter og medlemsmøter. Sekretær har ansvar for klubbens
arkiv.
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Kasserer plikter å sette seg inn i de for idretten enhver tid gjeldene instrukser og bestemmelser og
føre regnskapet i samsvar med disse.
Styret oppnevner WEB‐ansvarlig. WEB‐ansvarlig er ansvarlig redaktør for klubbens hjemmesider og
er ansvarlig for det som publiseres der. WEB‐ansvarlig har også ansvaret for klubben facebook‐profil
og masseutsendelse av korrespondanse.
Det bør pekes ut et styremedlem som er gruppeansvarlig for hver av undergruppene i NSK.
Gruppeansvarlig skal holde kontakt med sin undergruppe og være gruppens talerør i styret.
Viktige oppgaver for styret:
Iverksette årsmøtets og overordne idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
Forestå klubbens daglige ledelse i henhold til klubbens formål og representere denne utad.
Oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse
organer etter behov.
Administrere og føre kontroll med klubbens økonomi i henhold til de for idrettens til en hver tid
gjeldene instrukser og bestemmelser.
Styret avholder styremøter fordelt utover året. Møtene avholdes med oppmøte av styrets
medlemmer. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes
med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.
Styremedlemmene plikter å respektere et styrevedtak, selv om det er fattet mot vedkommende
egen stemme. Styrevedtak kan ved behov fattes per e‐post eller per telefon. Slike vedtak skal alltid
protokollføres på lik linje som et styremøte. Hvert styremøte bør innledningsvis starte med spørsmål
om det foreligger mulig inhabilitet i noen av sakene, og behandlingen av inhabilitet skal alltid
protokolleres.
Noen saker kan ikke styrebehandles, men må behandles av årsmøtet. Det gjelder saker som fremgår
av «Årsmøtets oppgaver», og saker som er av ekstraordinær karakter eller av betydelig omfang i
forhold til klubbens størrelse og virksomhet. Dersom styret er i tvil, bør saken opp på årsmøtet.

§9.Kontingent
Kontingenten betales forskuddsvis, og størrelsen fastsettes av årsmøtet. Kontingenten innkreves ved
elektronisk giro til alle medlemmer via Min idrett. Medlemmer som skylder kontingent mister sine
rettigheter og kan strykes som medlem. Strykes et medlem kan det ikke tas opp før skyldig
kontingent g andre forpliktelser er ordnet. Styret har anledning til etter søknad å sette ned eller
frafalle kontingent ved sykdom, arbeidsløshet, militærtjeneste, fravær eller liknende grunner.

§10. Arrangement
Styret har ansvar for at det arrangeres klubbmesterskap i Fellesstart, tempo, bakketempo og
terreng.

§11. Vedtektsendringer
Endringer i vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Vedtektsendringer
må fremkomme av møteinnkallingen. Endringer av en bestemmelse krever to tredjedelers flertall av
de stemmeberettigede, foruten §12 som krever enstemmighet.

§12. Oppløsning
Ved oppløsning av klubben tilfaller klubbens midler Norges idrettsforbund. Dersom det er 5
medlemmer som ønsker å holder frem arbeidet med klubben kan den ikke oppløses eller meldes ut
av Norges Idrettsforbund.
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