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LOV FOR NORSK KNARRKLUBB 

Sist revidert 17.03.2021 

1. Formål 

Norsk Knarrklubb skal være klasseklubb for seilbåten Knarr.  

Klubben skal ivareta klassens interesser, herunder arbeide for opprettholdelse av klassen som aktiv en-type 

regattabåt og opprettholde kunnskap om vedlikehold og restaurering av båtene. 

Klubben skal samarbeide med tilsvarende klubber i Danmark, USA og eventuelle andre lands knarrklubber, 

samt International Knarr Association («IKA»). På IKA General Meeting representerer styreleder for NKK 

Vest og NKK Øst NKK, alternativt stedfortreder utpekt av styret. I tillegg møter medlem(er) av IKA 

Technical Committee, alternativt nasjonal teknisk komite. Da hver nasjon kan ha fire representanter på IKA 

GM kan Vest og Øst, om praktisk mulig, ha to representanter hver. 

Klubben skal også arbeide for å styrke samholdet blant knarrseilerne og skape interesse for klassen. 

Klubben skal ta vare på og formidle kunnskapen og historien om Knarren som entypebåt, dens utbredelse og 

klassens aktivitet. 

 

2.  Organisasjon 

Norsk Knarrklubb skal som klasseklubb være tilsluttet Norges Seilforbund. 

Norsk Knarrklubb Vest og Norsk Knarrklubb Øst skal være tilsluttet Norsk Knarrklubb, skal være bundet av 

Norsk Knarrklubbs lov, samt vedta lov og logo godkjent av Norsk Knarrklubb.  

Norsk Knarrklubb Vest og Norsk Knarrklubb Øst skal ha som formål å drive seilaktivitet i Knarrklassen i 

Vest og Øst, herunder arrangere International Knarr Championshop hvert tredje år. 

3. Medlemmer 

Medlemmer i Norsk Knarrklubb Vest og Norsk Knarrklubb Øst blir automatisk medlem i Norsk Knarrklubb, 

og medlemskap kan ikke etableres kun i Norsk Knarrklubb.  

4. Medlemskontingent 

Medlemskontingent fastsettes av årsmøtet. Andre avgifter kan fastsettes av årsmøtet. Det kan vedtas at 

kontingent innbetales av Norsk Knarrklubb Vest og Norsk Knarrklubb Øst beregnet i henhold til 

medlemstallet i disse klubber. 

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.  

 

 



Lov for Norsk Knarrklubb 2021  Side 2 av 4 

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. 

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.  

Årsmøtet kan behandle enhver sak, men bare fatte vedtak i saker som er sendt ut med innkallingen. 

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 forslag og saker.   

7. Behandle forslag til endringer av klasseregler for Knarren. Vedtatte endringer i klassereglene 

fremlegges straks for IKA for videre behandling som fastsatt i IKAs vedtekter.  

Endringer i klassereglene skal synkroniseres med utenlandske Knarr organisasjoner, og om 

nødvendig behandles på et ekstraordinært årsmøte.  

8. Fastsette medlemskontingent. 

9. Foreta følgende valg og oppnevning:  

a) Leder og nestleder, som skal være leder valgt av NKK Øst og NKK Vest. Tre år før IKC 

oppnevnes leder av den lokal forening som har arrangementsansvaret som leder av NKK. 
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b) Kasserer 

c) To medlemmer av styret, som skal ha tilhørighet i hhv NKK Øst og NKK Vest. 

d) Revisor 

e) Teknisk komité, som skal bestå av inntil seks medlemmer, inntil tre medlemmer oppnevnt av 

hhv NKK Vest og NKK Øst. Teknisk komite velger selv sin leder og nestleder. 

f) Representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben har representasjonsrett eller gi 

styret fullmakt til å oppnevne representantene. 

g) Valgkomité med leder og tre medlemmer, hvorav halvparten skal ha tilhørighet i hhv NKK 

Vest og NKK Øst. 

Ved forslag om endring av klubbens lov og klassens tekniske regler må minst 1/2 av de stemmeberettigete 

medlemmene være tilstede personlig. Forslag må vedtas med mer enn 2/3 av de avgitte stemmer.  Ved 

forslag om endring av klubbens lov og klassens tekniske regler har kun båteiere stemmerett med én stemme 

pr. båt. Oppnås et slikt flertall på et årsmøte som ikke har minst 1/2 parten av stemmeberettigete tilstede ved 

behandling av forslag om endring i loven eller tekniske regler, kan forslaget tas opp til ny behandling neste 

ordinære årsmøte eller på ekstraordinært årsmøte, selv om mindre enn ½ parten av de stemmeberettigete 

medlemmene er tilstede.  

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. Lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å være oppført på 

saklisten i innkallingen, der det må oppgis hvilke bestemmelser som foreslås endret og hva endringen går ut 

på. Av praktiske årsaker kan regelendringer vedtas på ekstraordinært årsmøte som innkalles for avholdelse på 

samme tid som årsfest eller andre møter som avholdes i høstsemesteret.  

10. Styret 

Klubben ledes og forpliktes av styret, som er klubbens 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. 

e) Ivareta klassens regelverk, 

f) Koordinere regelforslag mv, med IKA.  

g) Gi innstilling til årsmøtet vedrørende regelforslag 
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h)  Tildele arrangementsansvar for International Knarr Championship og Norgesmesterskap. 

i) Gi regler for uttak av deltakere til International Knarr Championship. 

j) Vedta regler for internasjonal deltakelse 

k)  Ivareta klubbens eiendeler som produksjonsutstyr og lisenser, vandrepremier, arkiver mv. 

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

11.  Teknisk komite 

Teknisk komite skal:  

a) Ivareta klassens regelverk 

b) Gi innstilling til regelforslag til styret i Norsk Knarrklubb, Herunder sørge for at forslag er koordinert 

med de utenlandske Knarrklubbene. 

c) Sørge for at nye knarreiere blir kjent med knarrens regler og får oppdatert målebrev. 

d) Følge opp og vedlikeholde klassens målebrev arkiv 

e) Sørge for at det er et nødvendig antall målere for klassen 

f) Holde kontakt med klassens leverandører av båt, rigg og seil mv. 

g) Fremskaffe tilbud på seil og utstyr spesielt til Knarr 

 

12. 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.  

13. 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 Norges 

Seilforbund til fremme av norsk seilsport.  

*   *   * 


