Vedtekter for
VERSATILE WESTERN RIDERS

§1.

Formål

VWR har som formål å fremme og utvikle westernriding i Norge. Klubben dekker områdene
Drammen og omegn, Vestfold og Telemark. Klubben skal drives ideelt, dvs. ingen skal tjene
penger på noe av klubbvirksomheten, men alt overskytende skal gå til klubbens kasse.

§2.

Organisatorisk tilknytning

Klubben er medlem av WRAN (Western Riders Association of Norway), og evt. NIF
gjennom egnet lokal idrettskrets.

§3.

Medlemskap

Medlemskap kan tegnes av enkeltpersoner, seniorer resp. juniorer og familier.
Juniormedlemskap kan tegnes av personer ut det året de fylles 18 og regler for
familiemedlemskap følger WRAN sine regler.
Medlemskap er gyldig fra den dag kontingent er betalt og kalenderåret.

§4.
•
•
•
•
•
•
•

Medlems- /klubbansvar

Betale de faste avgifter i tide
Følge klubbens og overordnede idrettsmyndigheters lover og vedtekter, samt de
beslutninger som er fattet i henhold til disse
Sørge for at medlemslister er WRAN i hende innen fastsatte tidsfrister
For øvrig arbeide for samhold og utvikling
Klubben må ha egen bankkonto
Vise ansvar og respekt for alle dyr
Ved korrekt oppførsel fremme westernriding på en positiv måte
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§5.

Stemmerett og valgbarhet

Medlemmer over 15 år som har betalt kontingent har stemmerett. Alle medlemmer med
stemmerett er valgbare til tillitsverv i klubben og som representant til ting eller møter i
overordnet idrettsorganisasjon.

§6.

Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet eller ifølge årsmøtets beslutning. Kontingenten gjelder for
et kalenderår. Medlemmer som skylder kontingent kan av styret strykes som medlem i
klubben. Medlem som ikke har betalt foreskrevet avgift etter purring, anses å ha begjært
fratredelse fra klubben.

§7.

Tillitvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte kan motta refusjon for faktiske utgifter (bensin, porto o.l.). Utgifter til refusjon
skal framgå av klubbens regnskap.

§8.

Signatur

Den/de som styret utpeker undertegner for klubben.

§9.

Årsmøtet

Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av januar måned.
Følgende punkter skal stå på dagsordenen:
1) Valg av årsmøtefunksjonærer (1 møteleder, 1 sekretær, 2 funksjonærer til å
underskrive protokollen og telle stemmer)
2) Godkjenning av innkalling til årsmøtet
3) Styrets årsberetning
4) Regnskap legger fram med revisors beretning
5) Budsjett for inneværende år
6) Ansvarsfrihet for styret
7) Fastsettelse av årskontingent
8) Behandling av innkomne forslag fra medlemmer og styret
9) Valg
Forslag fra medlemmer må være innlevert skriftlig til styret senest 14 dager før årsmøtet for å
bli tatt opp til behandling.
Innkalling til årsmøte eller ekstraordinært årsmøte skal skje skriftlig til samtlige medlemmer
minst 4 uker før møtet. Dagsorden for årsmøtet skal følge innkallingen.
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Hvert tilstedeværende stemmeberettiget medlem kan ved fullmakt stemme for høyst ett ikke
tilstedeværende medlem.
Alle beslutninger fattes med enkelt flertall der ikke annet er tilkjennegitt i disse vedtekter.
Ved likt antall stemmer avgjør møteleder, unntatt ved valg som skal avgjøres ved
loddtrekning.
All avstemning skjer åpent dersom det ikke blir begjært hemmelig (skriftlig) avstemning fra et
av de tilstedeværende medlemmer.
Ekstraordinært årsmøte holdes dersom styret anser det som nødvendig, eller om minst 10 %
av stemmeberettigete medlemmer skriftlig, og med angivelse av grunn til at slikt møte ønskes,
ber styret om slikt møte. På ekstraordinært årsmøte skal det kun tas opp det/de punkt(er) som
er oppgitt i innkallelsen.

§10. Styret
Styret skal mellom årsmøtene ta hånd om klubbens drift i henhold til disse vedtekter og
beslutninger fattet på årsmøtet.
Styret i VWR velges på årsmøtet, og skal bestå av:
• President som velges for to (2) år.
• Visepresident som velges for to (2) år
• Sekretær som velges for to (2) år
• Kasserer som velges for to (2) år
I tillegg kan det velges ett styremedlem og to vara. Disse velges for ett (1) år.
Det ene året velges president og sekretær, det andre året velges visepresident og kasserer.
Representanter til WRAN skal velges. Antall representanter styres av WRAN-vedtekter.
Styrets vedtak fattes med enkelt flertall. Ved likt antall stemmer har Presidenten en ekstra
stemme. Valg med likt antall stemmer avgjøres ved loddtrekning.
Styret kan fatte beslutninger dersom et flertall av styremedlemmene er tilstede. Styremøter
avholdes etter innkallelse fra Presidenten, eller om minst 2 andre styremedlemmer ber om det.
Styret kan også, om det anses hensiktsmessig, danne arbeidskomitéer. Styret skal på hvert
årsmøte avgi referat fra foregående styreperiode.
Selv om et styremedlem ikke har sittet hele mandattiden, kan denne ved styrets beslutning,
løses fra sin oppgave dersom han/hun åpenbart har unnlatt å utføre sine oppgaver eller sviktet
den tillit som oppdraget forutsatte, eller selv ønsker å trekke seg ut.

§11. Valgkomité
Velges på årsmøtet og skal bestå av to medlemmer. De presenterer sitt forslag til styret senest
31. desember. Styret varsler valgkomiteen senest 30. november.
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§12. Revisjon
Revisor og revisor-varamenn velges av årsmøtet med en mandattid på ett år. De skal levere
ferdig revidert regnskap med revisorsberetning til styret senest en uke før årsmøtet. Kasserer
leverer regnskapet til revisor senest to uker før årsmøtet.

§13. Eksklusjon
har rett til på styremøter å ekskludere medlem(mer) som ikke har fulgt klubbens vedtekter (jf.
pkt. 4) enstemmig. Beslutningen kan overklages til årsmøtet.

§14. Endring av vedtektene
Endringer av disse vedtekter kan kun skje gjennom enhetlig beslutning på ordinært årsmøte,
eller gjennom beslutning med 2/3 flertall ved to etterfølgende møter (hvorav ett skal være
årsmøte) med minst 6 måneders mellomrom.

§15. Klubbens oppløsning
For å oppløse klubben kreves det 2/3 flertall ved to etterfølgende møter (hvorav ett skal være
årsmøte) med minst 6 måneders mellomrom.
Dersom foreningen skal oppløses, skal dens aktiva tilfalle WRAN.

Vedtatt på årsmøte 19.01.2020
Liv Jori Bjørgsdatter, president
Marianne Seland, sekretær

Tidligere vedtektsendringer:
30. april 1998 – Stiftelse av Drammen Western Riders
Endring på årsmøte 2007
Endring på årsmøte 21.01.2013, inkl bytte av klubbens navn til VWR
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