LOV FOR NORSK MOTOR KLUBB

§1
FORMÅL
Klubbens navn er Norsk Motor Klubb (Norsk Motor Cyckle Club) – forkortet til NMK. Klubbens formål
er gjennom samarbeid med våre myndigheter og andre motororganisasjoner å fremme
motorkjøretøyenes anvendelse, samt arbeide for:





Gjennom konkurranser, sammenkomster, utflukter og foredrag å høyne interessen for
motorsporten.
Å oppnå best mulige forskrifter for motorkjøretøyenes anvendelse i overensstemmelse med
tidens krav.
Være bevisst på miljø
Å høyne trafikkulturen og trafikksikkerheten.
§2
NMKs INNDELING

Norsk Motor Klubb har et samarbeid med de lokale NMK klubbene.
Opprettelse av nye NMK klubber godkjennes av Norsk Motor Klubbs Hovedstyre, etter retningslinjer
godkjent av Norsk Motor Klubbs Landsmøte. Nye NMK klubber med aktivitet organisert av Norges
Motorsportforbund, må i tillegg godkjennes av Norges Idrettsforbund. De lokale NMK klubbene
organiseres og drives etter lover godkjent av NMKs landsmøte. I tillegg må alle de lokale klubbene
til enhver tid følge idrettens gjeldende regnskaps- og revisjonsbestemmelser.

§3
NORSK MOTOR KLUBBS LEDELSE
Norsk Motor Klubbs øverste ledelse er Landsmøtet. I landsmøteperioden ledes Norsk Motor Klubb
av Hovedstyret.

§4
LANDSMØTET
Landsmøtet er NMKs høyeste myndighet og består av representanter for klubbene.
Ordinært Landsmøte holdes hvert annet år innen utgangen av november måned.
Landsmøtet innkalles av Hovedstyret med minst 8 ukers varsel.
Forslag som ønskes behandlet, skal være Hovedstyret i hende senest 4 uker før Landsmøtet.
Fullstendig saksliste skal være gjort tilgjengelig for klubbene på hensiktsmessig måte, av
Hovedstyret, senest 2 uker før Landsmøtet skal holdes, bilagt med:

Saksliste:
Årsmelding.
Regnskap med revisjonsberetning.
Innkomne forslag.
Budsjett.
Valgkomiteens forslag skal medfølge som vedlegg til den utsendte sakslisten.
Det ordinære Landsmøtet behandler sakene i følgende orden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Godkjenne de frammøtte delegater.
Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
Valg av dirigent, sekretær, samt to delegater til å undertegne protokollen.
Behandle styrets- og underliggende komiteers årsberetninger.
Behandle revidert regnskap med kontrollkomiteens beretning.
Behandle innkomne forslag.
Fastsette serviceavgift for kalenderåret 2 år etter Landsmøtets avholdelse.
Vedta budsjett inkludert godtgjørelse til daglig leder og styrets godtgjørelse.
Valg av revisor og fastsette revisors honorar.
Valg av Hovedstyre, Kontrollkomite, Lov- og Appellutvalg, Sanksjonsutvalg og Valgkomite.

På Landsmøtet har klubbene rett til å la seg representere således:
1-50 medlemmer = 1 delegat, 51-100 medlemmer = 2 delegater,
101-200 medlemmer = 3 delegater, 201-300 medlemmer = 4 delegater, flere enn 301 medlemmer =
5 delegater. En klubb kan ha maksimum 5 delegater.
Beregningsgrunnlag for representasjon er alle betalende medlemmer registrert av Hovedstyret
30.06. Ethvert lovlig innkalt Landsmøte er beslutningsdyktig uansett frammøte.
Delegater til Landsmøtet skal velges på klubbenes årsmøte. Delegater må være seniormedlemmer.
(Se ellers § 8).
Hovedstyrets medlemmer har stemmerett på Landsmøtet.
På ekstraordinært Landsmøte har klubbene rett til samme representasjon som på siste ordinære
Landsmøte. Ekstraordinært Landsmøte må sammenkalles når Hovedstyret eller minst 10 klubber
forlanger det. Ekstraordinært Landsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel.
Ekstraordinært Landsmøte kan bare behandle saker som er nevnt i innkallingen.

§5
STEMMEGIVNING PÅ LANDSMØTET
Med mindre annet er bestemt i denne loven, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med
alminnelig flertall av de gitte stemmene. Ingen delegat har mer enn en stemme. Ingen kan møte
eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer anses som ikke avgitt.
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn et forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det
skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen.
Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder
det antall det stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
Når et valg forgår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer,
foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd fleste stemmer. Er det ved omvalg
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt ha mer enn
halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke
tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer

enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne
avstemning anses de valgt som har fått fleste stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres
valget ved loddtrekning.

§6
HOVEDSTYRETS SAMMENSETNING OG VALG
Hovedstyret består av:
President, visepresident og 3 medlemmer av Hovedstyret, samt 2 varamedlemmer.
En klubb bør ikke ha mer enn 1 medlem i Hovedstyret. Presidenten og visepresidenten kan ikke
være fra samme klubb.
Landsmøtet er beslutningsdyktig med det antall delegater som møter.
Som medlemmer av Hovedstyret og komiteer/utvalg velges etter skriftlig forslag innsendt senest fire
uker før Landsmøtet avholdes og framsatt av valgkomiteen, eller etter forslag framsatt på
Landsmøtet.
Valgene foregår slik:
a) President, velges for 2 år.
Visepresident, velges for 2 år.
3 hovedstyremedlemmer, som velges for 2 år.
2 varamedlemmer, som velges for 2 år.
b) 2 medlemmer til Kontrollkomiteen for 4 år av gangen. Medlemmene trer ut vekselsvis. Det
velges 2 personlige varamedlemmer for Kontrollkomiteens medlemmer for 2 år av gangen.
Leder velges av Landsmøtet.
c) Lov- og Appellutvalg bestående av 3 medlemmer velges for 2 år av gangen. Leder velges av
Landsmøtet.
d) Sanksjonsutvalg bestående av 3 medlemmer. Valgene gjelder for 2 år av gangen. Leder
velges av Landsmøtet.
e) Valgkomite etter forslag fra Hovedstyret, bestående av 3 medlemmer og 2 varamedlemmer.
Medlemmer og varamedlemmer i Hovedstyret kan ikke velges inn i valgkomiteen. Valgene
gjelder for 2 år av gangen. og komiteen gir innstillinger til alle valg, unntatt valg av
medlemmer til valgkomiteen. Leder velges av Landsmøtet.

§7
HOVEDSTYRETS GJØREMÅL
Hovedstyret sammenkalles når presidenten eller minst 3 hovedstyremedlemmer forlanger det. Dog
skal minst 2 hovedstyremøter avholdes hvert år.
Innkallingen skal skje med minst 8 dagers varsel og skal inneholde saksliste for møtet.
Et hovedstyremøte er beslutningsdyktig når minst 4 av dets medlemmer eller varamedlemmer
deltar. Alle beslutninger fattes med alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet anses forslaget som falt,
hvis det ikke ifølge sin karakter (for eksempel ved valg), krever en konkret avgjørelse. I slike tilfelle
gjør møteleders stemme utslaget. Hovedstyret ivaretar så vel klubbens interesser som dens
representasjon innen- og utenlands. Hovedstyret er ansvarlig for klubbens økonomiske
disposisjoner, og dets oppgave er, i samarbeide med klubbens daglige leder, å tilrettelegge
klubbens daglige drift.
Saker som Hovedstyret finner er av en slik beskaffenhet og betydning at det ikke alene kan ta
avgjørelsen, sendes klubbene til uttalelse, og om nødvendig innkalles det til ekstraordinært
Landsmøte.
Hovedstyret og for øvrig alle NMKs tillitsvalgte, har reise- og diettgodtgjørelse etter gjeldende
regulativ.
Hovedstyret har ansvaret for Norsk Motor Klubbs enhetlige profilering etter direktiv gitt av
Landsmøtet.
§8
VALGBARHET
Ethvert medlem som ikke står til rest med kontingenter, er – med de reservasjoner som framgår av
andre paragrafer – valgbare til alle NMKs tillitsverv.
Et styremedlem har rett til å trekke seg fra styrevervet før valgperioden er ute dersom det er særlig
grunn til det. Hovedstyret skal ha rimelig forhåndsvarsel.
§9
AVGIFTER
NMK har like medlemskategorier som gjelder for alle NMK-klubber.
Disse er:
Senior (fra det år man fyller 18), junior (til og med det år man fyller 17), familiemedlem (til
hovedmedlem) og pensjonistmedlem (fra det år alminnelig pensjonsalder starter).
Et medlem tilsluttet NMKs klubber skal registreres av NMK sekretariatet i et sentralt
medlemsregister for hele landet. Medlemsregisteret administreres av NMK og Hovedstyret plikter å
utarbeide retningslinjer for registeret som ivaretar personopplysningslovens bestemmelser. NMK
sekretariatet utsteder medlemskort til enkeltmedlemmene i NMKs klubber basert på de opplysninger
som fremgår av det sentrale medlemsregisteret.
Kontingenten fastsettes av den enkelte klubbs årsmøte.

Av denne kontingent skal det for alle medlemmer i klubben betales en serviceavgift til Norsk Motor
Klubb differensiert etter medlemskategori. Serviceavgiften er lik for alle NMK klubber.
Serviceavgiften fastsettes av Landsmøtet med simpelt flertall for 3 år av gangen og kan ikke endres
av den enkelte klubb.
For kalenderåret 3 år etter Landsmøtets avholdelse, reguleres den landsmøtevedtatte
serviceavgiften i henhold til den endringen i Konsumprisindeksen for siste 12 måneder som er kjent
på reguleringstidspunktet.
Nye medlemmer som tegnes etter 01.09 betaler halv kontingent.
Livtidsmedlemsskap som det etter vedtak i klubbens styre, er betalt en engangsavgift for, lik 10 x
gyldig medlemskontingent.
Som familiemedlemmer kan opptas senior-/hovedmedlems ektefelle/samboer og hjemmeboende
barn, til og med det år man fyller 20 år. Et familiemedlemskap er knyttet til et senior- eller
juniormedlemskap og er først gyldig når dette medlemskapet er betalt.
Så snart et familiemedlem flytter fra hovedmedlemmets adresse, skal det gå over som alminnelig
medlem. Et familiemedlem har ellers samme rettigheter som alminnelige medlemmer.
Pensjonister betaler samme kontingent som juniorer, fra alminnelig pensjonsalder på 67 år.

§ 10
REGNSKAPER
Hovedstyrets regnskapsår er 1/1 – 31/12 hvert år.
Regnskapet behandles og revideres av Kontrollkomiteen, før det sendes ut til klubbene.

§ 11
KLUBBERS SAMARBEID MED NORSK MOTOR KLUBB
Ønsker en allerede eksisterende motorklubb å inngå samarbeid med Norsk Motor Klubb, kan dette
skje etter søknad til Hovedstyret. Klubbens navn skal være NMK NN.

§ 12
KLUBBERS OG MEDLEMMERS UTMELDELSE ELLER UTSTØTELSE
Ønsker en klubb å avslutte samarbeidet med Norsk Motor Klubb, må Hovedstyret gis melding om
dette i melding, samtidig som løpende mellomværende gjøres opp.
En klubb kan støtes ut av Norsk Motor Klubb for handlinger som skader Norsk Motor Klubb.
Enkeltmedlemmer som tilhører klubber som ikke er organisert gjennom NMF/NIF, kan anmeldes og
straffedømmes etter NIFs straffebestemmelser kapitel 11 i NIFs lov. Brudd på Norsk Motor Klubbs
lover, vedtak og illojale handlinger tilsvarer bestemmelsene i NIF lov kapitel 11-1. Hovedstyret
innstiller overfor Sanksjonsutvalget. Vedtak fattet av Sanksjonsutvalget kan ankes til Lov- og
Appellutvalget for endelig avgjørelse.

§ 13
ÆRESMEDLEMMER I NORSK MOTOR KLUBB
Æresmedlemskap i Norsk Motor Klubb kan innvilges fortjente medlemmer. Forslag om dette sendes
Hovedstyret, som foretar innstilling i saken. For at Hovedstyret skal fremme forslaget overfor NMKs
Landsmøte skal Hovedstyrets innstilling være positiv.
Dersom Hovedstyrets flertall går imot tildeling av æresmedlemskap i sin innstilling, skal forslaget
sendes tilbake til den klubb som har fremmet forslaget. Klubben skal underrettes om at Hovedstyret
ikke har funnet å kunne tiltre forslaget og at ny søknad vedrørende samme person ikke kan
innsendes fra klubben i den inneværende og neste landsmøteperiode.
Hovedstyret behøver ikke å begrunne sitt vedtak om ikke å tiltre søknaden, overfor forslagsstiller.

§ 14
KLUBBMERKER
NMK har klubbmerker som kan rekvireres gjennom Hovedstyret. NMK har også merker som deles ut
av Hovedstyret for spesielle fortjenester etter regler som er fastsatt av Landsmøtet. Medlemmer som
har 25 eller 40 års medlemskap kan tildeles henholdsvis "25-årsknappen" eller "40-årsknappen”.
NMK-merker skal være like for hele landet. De respektive klubbene har rett til å sette inn egen
klubbs navn på merkene. Klubbene har anledning til å tildele særlig fortjente medlemmer "klubbens
fortjenestemerke". Likeledes har klubbene anledning til å utnevne "Æresmedlem".
Merker rekvireres fra NMK sekretariatet.
Der er forbudt å overdra NMKs eller klubbers merker.

§ 15
KONKURRANSER
Alle konkurranser skal avholdes i henhold til gjeldende lover og regler.

§ 16
STATUTTER FOR NMKs MERKER OG FORTJENESTEMERKER

Statutter for NMKs merker fastsettes av NMKs Landsmøte. Statutter for NMKs fortjenestemedaljer
er fastsatt etter egne retningslinjer som er godkjent av NMKs Landsmøte.
NMKs fortjenestemedaljer utdeles i tre valører: Bronse, sølv og gull.
Fortjenestemedalje i sølv eller gull kan av Hovedstyret deles ut til medlemmer av klubber tilsluttet
FIA eller FIM, når vedkommende har gjort seg særlig fortjent til det.
§ 17
LOVENDRINGER
Lovendringer kan bare foretas av Landsmøtet med to tredjedels (2/3) flertall. Forslag om
forandringer av lovene sendes Hovedstyret senest 4 uker før Landsmøtet. Lovendringer gjelder etter
Landsmøtet hvor de er vedtatt, unntatt for valg hvor de trer i kraft umiddelbart.
Lov- og Appellutvalget har som oppgave til enhver tid å holde NMKs lover à jour, samt avgi uttalelse
når det oppstår tvil om lovenes fortolkning. Alle forslag til endringer eller tilføyelser i lovene sendes
komiteen til utarbeidelse og tilpasning til de gjeldende lover. Komiteen er beslutningsdyktig når minst
3 medlemmer/varamedlemmer er til stede.
§ 18
NMKs OPPLØSNING
Forslag om oppløsning av NMK må først behandles på ordinært Landsmøte, og forslaget skal være
oppført på sakslisten for møtet. Blir oppløsning besluttet med minst tre fjerdedels (3/4) flertall,
innkalles til ekstraordinært Landsmøte 6 måneder senere. Blir forslaget vedtatt også i det
ekstraordinære Landsmøtet med minst tre fjerdedels (3/4) flertall, bestemmer det ekstraordinære
Landsmøtet hvordan NMKs midler skal disponeres.
Midlene må bare brukes til motorsportslige formål, Ingen representant skal kunne avgi sin stemme
for oppløsning uten at han har mandat til det fra egen klubb, og en klubb kan bare gi slikt mandat
når det er vedtatt med minst tre fjerdedels (3/4) flertall på lovlig innkalt årsmøte eller ekstraordinært
årsmøte.

Loven er vedtatt av Landsmøtet 13. november 2015

