Lov for Cirrus RC Flyklubb
Lov for Cirrus RC Flyklubb stiftet 05 mars 1969.
Vedtatt på Generalforsamling den 11 november 1999.
Godkjent av NAKs Hovedstyre den

§ 1 Formål
Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.
Klubbens formål er å drive modellflyaktivitet organisert i Norsk Aero Klubb.
Videre refereres det fra CIRRUS' møteprotokoll og fra arbeidsutvalgets møte den 5/3 1969,
hvor det stadfestes at klubbens hensikt er:
1. Generelt fremme RC-hobbyen på et bredt grunnlag.
2. Søke å fremme et kameratslig hobbymiljø gjennom diskusjonsmøter, kursvirksomhet og
konkurranser.
3. Gjøre hobbyen familievennlig, dvs. gjennom ulike arrangement prøve å la alle
medlemmer i familien få glede av klubbens virke.

§ 2 Organisatorisk tilknytning
Klubben er medlem av Norsk Aero Klubb (NAK) og derved faglig underlagt
Modellflyseksjonen.
NAK representerer Norge i Fédération Aéronautique Internationale (FAI) og dette gir bl.a.
klubbens medlemmer rett til å delta i internasjonale konkurranser.

§ 3 Medlemmer
Alle som lover å overholde klubbens og overordnede organisasjoners lover og bestemmelser
kan bli tatt opp som medlem.
Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde Norsk Aero Klubbs og dets organisasjonsledds
vedtak, lover og bestemmelser.
En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre klubber og
NAK er gjort opp. Medlemskap i klubben er først gyldig og regnes fra den dag første
kontingent er betalt.

§ 4 Stemmerett og valgbarhet
For å ha stemmerett på klubbens møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1
måned, og ikke skylde klubben kontingent.
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Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstaker i klubben, er valgbare til
tillitsverv i klubben, og som representant til møte i overordnet organisasjonsledd.

§ 5 Kontingent
Klubbens kontingent fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis etter bestemmelser i NAKs
lov.
Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre
rettigheter, og kan av styret strykes som medlem i klubben. Strykes et medlem, kan det ikke
tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 6 Habilitet
For klubbens tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NAKs habilitetsregler1

§ 7 Straffesaker
For alle straffesaker gjelder NAKs straffebestemmelser2

§ 8 Årsmøtet
Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år innen utgangen av november
måned.
Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved
kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 3
uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 2 uker før
årsmøtet.
Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer
og/eller media til å være tilstede.
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har
mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.
§ 9 Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av klubben.

1

NAKs lov kapittel 10.

2

NAKs lov kapittel 11.
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§ 10 Stemmegivning på årsmøtet
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig
flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan
føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen
inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming.
Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall
kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses ikke avgitt.
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte
stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er
det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å ansees valgt ha mer enn
halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. 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 bundet omvalg mellom de øvrige kandidater,
og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 11 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:3
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Behandle klubbens årsmelding.
Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
Behandle innkomne forslag.
Fastsette kontingent.
Vedta klubbens budsjett.
4
Velge:
a)
Leder for ett år ad gangen
b)
Nestleder for to år ad gangen (like årstall)
b)
sekretær for to år (like årstall), kasserer for to år (odde årstall), samt 2
styremedlemmer for to år (en på like og en på odde årstall), og 2
varamedlemmer for ett år ad gangen
c)
Revisor og dennes stedfortreder
3

Listen over årsmøtets oppgaver i denne bestemmelsen er
minimum av hva klubbens lov skal inneholde. I tillegg kan andre
oppgaver også tillegges årsmøtet.
4

Dette er minimum av de tillitspersoner som skal velges på
årsmøtet. Det er ikke noe i veien for at årsmøtet i tillegg kan
velge andre tillitspersoner som det er behov for.
Årsmøtet skal ikke velge fagpersonell i klubben slik som;
hovedinstruktør, skolesjef, flygesjef, flytryggingssjef etc.
Slikt personell oppnevnes av styret.
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d)
e)

Representanter til møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet
Valgkomite på 3 personer.

§ 12 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller overordnet organisasjonsledd bestemmer det,
eller når minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmer krever det.
Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i
innkallingen.

§ 13 Styret
5

Klubben ledes av styret som er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene
Styret skal6:
1.
2.

Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjoners vedtak og bestemmelser.
Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide
instruks for disse.
Oppnevne ansvarlig hovedinstruktør/skolesjef og andre fagansvarlige i.h.t. gjeldende
sikkerhets- og operative bestemmelser.
Administrere og føre nødvendig kontroll med klubbens økonomi i henhold til de til en
hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
Representere klubben utad.
Oppnevne materialforvalter

3.
4.
5.
6.

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger
det.
Styret er vedtaksfør når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall
av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.
Styrets leder eller nestleder samt et styremedlem tegner klubbens navn. De personer som
7
tegner klubben navn må være myndig . Styret gir prokura i den utstrekning det er nødvendig.

5

Denne høyeste myndighet kan ikke , hverken helt eller
delvis, delegeres til andre organer/personer innen klubben.
6

Her er tatt med minimum av hvilke oppgaver som skal tilligge
styret. Det er ikke noe i veien for at det kan bestemmes at
styret skal ha andre oppgaver i tillegg.
7

Fylt 18 år.
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§ 14 Grupper/avdelinger
Klubben kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte
tillitspersoner eller av valgte styrer. Klubbens årsmøte bestemmer opprettelsen av
avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.
NAKs Hovedstyre skal godkjenne opprettelsen av grupper og hvordan disse skal organiseres
og ledes.
For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele klubben, og avdelingen/gruppen
kan ikke inngå avtaler eller representere klubben utad uten styrets godkjennelse.8
§ 15 Lovendring
Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært
oppført på saklisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
Lovendring må godkjennes av NAKs Hovedstyre, og trer ikke i kraft før de er godkjent.

§ 16 kan ikke endres.

§ 16 Oppløsning
Oppløsning av klubben kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med
minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal
skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
Sammenslutning med andre klubber anses ikke som oppløsning av klubben. Vedtak om
sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med
bestemmelsene om lovendring, jfr, § 15.
I tilfelle oppløsning eller annet opphør av klubben tilfaller klubbens eiendeler NAK eller formål
godkjent av NAKs Hovedstyre.

8

Dette innebærer bl.a. at klubbens styre (hovedstyre der
klubben har grupper/avdelinger med egne styrer) må godkjenne alle
ansettelser, opptak av lån, kjøp/salg av fly eller andre
eiendeler og sponsorkontrakter.
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