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LOV FOR NORSK KNARRKLUBB VEST 

 

Sist revidert 17.03.2021 

 

1. Formål 

Norsk Knarrklubb Vest har som formål å drive seilaktivitet i sitt område både i egen regi og i samarbeid med 

lokale seilforeninger. Norsk Knarrklubb Vest skal videre arbeide for å oppfylle Norsk Knarrklubbs formål 

innenfor sitt området.  

2. Organisasjon 

NKK Vest skal være tilsluttet Norsk Knarrklubb, skal være bundet av Norsk Knarrklubbs lov, samt vedta lov 

og logo godkjent av Norsk Knarrklubb.  

3. Medlemmer 

Medlemskap er åpent for eier av knarr samt enhver som har interesse for knarrklassen. Medlemskapet anses 

etablert når kontingent er innbetalt. Person som melder seg inn i Norsk Knarrklubb Vest og Norsk 

Knarrklubb Øst blir automatisk medlem av Norsk Knarrklubb. 

Medlem som ikke betaler kontingent eller andre forpliktelser etter to purringer kan strykes som medlem 

4. Medlemskontingent 

Medlemskontingent fastsettes av årsmøtet. Andre avgifter kan fastsettes av årsmøtet.  

5. Stemmerett og protokoll 

For å ha stemmerett må man ha vært medlem av klubben i minst én måned, og ha oppfylt 

medlemsforpliktelsene. Det skal føres protokoll fra styremøter og årsmøter.  

6. Regnskap 

Regnskapsåret skal følge kalenderåret.  

Bankkonti skal være tilknyttet klubben og skal disponeres av to personer i fellesskap.  

Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer.  

Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til klubbens 

størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet.  

7. Årsmøtet 

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet, og avholdes hvert år i perioden 15.02 til 31.03. 

Årsmøtet innkalles av styret med minst 14 dagers varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen 

forsvarlig måte. Saksdokumenter kan sendes pr. e-post eller gjøres tilgjengelig på klubbens internettside. 
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Sakliste og saksdokumenter skal være tilgjengelig minst 14 dager før årsmøtet. Forslag som skal behandles 

på årsmøtet skal være sendt styret innen 31. januar. 

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet med tale-, forslags- og stemmerett. Medlem må være 15 år for å ha 

stemmerett.  Medlem som ikke har betalt medlemskontingent har ikke forslags- eller stemmerett.  

Årsmøtet er vedtaksført når det er minst 6 medlemmer til stede, inkludert styret. Årsmøtet kan avholdes som 

fjernmøte. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre. Stemme kan 

avgis ved fullmakt, men fullmaktsgiver anses ikke som å være tilstede med hensyn til vedtaksdyktighet.  

 

 

8. Årsmøtets oppgave 

Årsmøtet skal: 

1. Godkjenne de stemmeberettigete. 

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og eventuell forretningsorden. 

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen. 

4. Behandle klubbens årsberetning og beretning fra teknisk komité. 

5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.  

6. Behandle innkomne forslag.  

7. Fastsette medlemskontingent. 

8. Foreta følgende valg:  

a) Leder  

b) Kasserer 

c) Sekretær 

d) 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer 

e) Revisor 

f) Valgkomité med leder og to medlemmer 

Endring av klubbens lov må fremmes på Norsk Knarrklubbs årsmøte.  

9. Ekstraordinært årsmøte 

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret bestemmer det eller 1/3 av medlemmene krever det. Det 

kunngjøres på samme måte som ordinære årsmøter og kalles inn med 14 dagers varsel. Ekstraordinære 

årsmøter kan bare behandle den eller de saker kravet om årsmøtet omfatter og som er kunngjort i 

innkallingen 
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10. Styret 

Klubben ledes og forpliktes av styret, som er klubben høyeste myndighet mellom årsmøtene.  

Styret skal bl.a.: 

a) Iverksette årsmøtets vedtak. 

b) Påse at klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som 

er fattet på årsmøtet, og sørge for at klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- 

og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring. 

c)  Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide 

mandat/instruks for disse. 

d)  Representere klubben utad. 

Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer forlanger det. 

11. Eksklusjon 

Medlem som ikke retter seg etter klubbens lover eller vedtak, opptrer uredelig eller uhøvisk kan ekskluderes 

av styret etter en forsvarlig saksbehandling. Medlemmet kan påklage eksklusjonen til første ordinære årsmøte 

som med 2/3 flertall kan omgjøre styrets vedtak.  

12. Oppløsning 

Forslag om oppløsning av klubben må først behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med 

minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte tre måneder senere. For at oppløsning skal skje må 

vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.  

Ved oppløsning eller annet opphør av klubben tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling Norsk 

Knarrklubb.  

*   *   * 
 


