
Vedtekter 

Rolls-Royce Enthusiasts’ club – Norwegian Section 

Det ble vedtatt nye vedtekter på årsmøtet den 6. september 2009. 

Vedtekter for Rolls-Royce Enthusiasts Club – Norwegian Section. 

1. Norwegian Section er etablert etter tillatelse fra RREC internasjonalt og er underlagt regler 

og forordninger som til en hver tid er gjeldene for seksjoner, der de ikke strider mot Norsk 

lov. 

  

2. Formålet er å skape et sosialt og teknisk forum for bilmerkene Rolls-Royce og Bentley og 

styrke bevarings interesse og kunnskap om disse merkene. 

  

3. Medlemmer av Norwegian Section er de som har betalt kontingent for gjeldene 

år. Seksjonen innkaller kontingent for RREC internasjonal og kontingent for den norske 

seksjonen. Det er ikke mulig å være medlem kun i Norwegian Section.  

Utmelding skjer skriftlig. 

  

4. Norwegian Section er konstituert og finansielt uavhengig av RREC internasjonal. Foreningens 

regnskapsår er kalenderåret. 

  

5. Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten i norske kroner som forfaller 31. Januar. 

  

Medlem som ikke har betalt innen utgangen av april etter å ha mottatt to purringer kan 

strykes.  

 

Gjeninnmeldingsgebyr må påregnes. 

  

6. Årsmøtet er seksjonens høyeste myndighet og avholdes hvert år i perioden april/september.  

 

Årlig ordinært årsmøte innkalles skriftlig av styret med minst 4 ukers varsel. 

 

Sammen med innkallingen skal det medfølge styrets årsberetning, revidert regnskap og 

budsjett for neste driftsår. 

 

Innkomne forslag til årsmøtet må være styret i hende 2 uker før årsmøtet. 

Benkeforslag på kandidater til styreposisjoner, revisor og valgkomité er tillatt. 

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret eller minst 1/4 av medlemmene skriftlig krever 

dette. 



På ordinært årsmøte skal behandles: 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

2. Valg av møteleder, referent, 2 protokollundeskrivere og tellekorps.  

3. Årsberetning.  

4. Årsregnskap med revisjonsberetning.  

5. Ansvarsfrihet for styret.  

6. Kontingent for neste driftsår.  

7. Innkomne forslag med styrets innstilling.  

8. Budsjettforslag.  

9. Valg. 

Årsmøtet fatter vedtak med alminnelig flertall fra tilstedeværende medlemmer. 

7. Styret skal bestå av følgende funksjoner som har følgende valgperioder. 

 

Formann 2 år 

3 styremedlemmer 2 år 

2 varamedlemmer 2 år 

1 revisor 2 år 

2 valgkomité-medlemmer 2 år 

 

Første året velges formann, ett styremedlem, ett varamedlem og en til valgkomité. 

Det andre året velges 2 styremedlemmer, ett varamedlem og en til valgkomité. 

 

Styret konstituerer seg selv. 

Sekretær og kassererfunksjon kan innehas av en person. 

  

8. Styret forstår den daglige drift av seksjonen og kontakt med RREC internasjonal. 

 

Til løsning av særlige oppgaver kan styret opprette støttefunksjoner og sette ned utvalg, der 

forpliktende avgjørelser kun kan fattes av styret. 

 

Styret fører regnskap over sekjonens pengemidler og forvalter eiendeler. 

 

Styret avholder møter, fører styrereferater og arkiverer seksjonens dokumenter. 

 

Styret er ansvarlig for at det inviteres til ett årlig treff/rally. 

 

Styret velger representant til AGM i RREC international. 

 

Styret er beslutningsdyktig når formann og to styremedlemmer er til stede. 

9. Ordinært årsmøte kan bare fatte beslutning om å foreslå oppløsning og da med 3/4 flertall av 

de avgitte stemmene. 

 



Endelig oppløsning kan bare besluttes av ekstraordinært årsmøte der kun spørsmålet om 

oppløsning behandles.  

 

Oppløsning skal finne sted dersom minst 3/4 av de avgitte stemmene er for vedtaket. 

 

Ved oppløsning settes seksjonens pengemidler på sperret konto. 

Er det ikke etablert ny seksjon innen 4 år overføres pengemidler og eiendeler til RREC 

international. 

           

 


