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§. 1 FORMÅLSPARAGRAF 
A. Lagets/klubbens formål er å drive/arrangere dragracing i Norge. 
B. Laget/klubben skal være selveiende og frittstående, med utelukkende personlige medlemmer. 
C. Laget/klubben skal ha som mål å knytte medlemmene sammen i den sak laget/klubben står for, 

fremme kameratskapet og være et forum hvor man kan møte likesinnede personer og utveksle 
erfaringer. 

D. Laget/klubben skal profilere og tilrettelegge forholdene for Dragracing sporten i Norge. 
E. Laget/klubben skal se det som en oppgave å utvide medlemmenes kjennskap til kjøretøyene det 

skal konkurreres med i henhold til virkemåte og forbedringsmuligheter, samt drive med informasjon 
vedrørende de ulike konkurranseklassene med tanke på regelverk og sikkerhetskrav. 

 
§. 2 ORGANISATORISK TILKNYTNING 
A. Laget/klubben er medlem av de forbund som lagets/klubbens årsmøte bestemmer. 
B. Laget/klubben hører hjemme i Ullensaker kommune. 

 
§. 3 MEDLEMMER 
A. Alle som lover å overholde lagets/klubbens lover og bestemmelser kan bli tatt opp som 

medlemmer. 
B. En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre lag tilsluttet 

NIF/NBF, Amcar er gjort opp. 
C. Medlemskap i laget/klubben er først gyldig når gjeldende kontingent er betalt. 

Innmelding 
A. Alle personer som stiller seg positiv til lagets/klubbes formålsparagraf og dens intensjoner kan 

søke om medlemskap. Lagets/klubbens styre avgjør i hvert enkelt tilfelle om søknaden innvilges. 
B. Søkere som har fått sin søknad avslått har samme rettigheter ovenfor klubben som andre ikke- 

medlemmer såfremt ikke lagets/klubbens styre har spesielle innvendinger mot dette. I så fall må 
dette gjøres kjent for søkeren og medlemmene. 

Utmelding 
A. Utmelding rettes skriftlig til klubbstyret eller muntlig hvis tre eller flere styremedlemmer er tilstede. 
B. Medlemmer som melder seg ut eller blir ekskludert fra laget/klubben har ikke krav på å få refundert 

noen av de midler som de eventuelt har skutt inn, såfremt det ikke er inngått skriftlig avtale om 
dette. Lagets/klubbens merker, emblem og eventuelle andre aktuelle ting skal straks tilbakeleveres. 

Ekskludering 
A. Medlemmer som ikke betaler kontingenten til fastsatt tid, utelater å oppfylle formålsparagrafens 

intensjoner, eller ved sin oppførsel og sine gjerninger skader klubbens renommé utad, kan 
ekskluderes av klubbstyret. En eventuell ekskluderingen meddeles skriftlig, med krav om 
tilbakelevering av merker, emblem og eventuelle andre aktuelle ting. Ekskluderingen gjøres kjent 
for de øvrige medlemmene. Eventuelle grove overtramp som har skadet eller kan skade NIF/NBF 
og AMCAR’s renommé, rapporteres inn til administrasjonen i NIF/NBF og AMCAR. 

B. Medlemmer som er blitt ekskludert har ikke adgang til klubbens møter og arrangement. Klubbstyret 
kan i enkelte tilfeller gjøre unntak fra denne bestemmelsen. 

C. Medlemmer som er blitt ekskludert fra klubben har ikke krav på å få refundert noen av de midler 
som de eventuelt har skutt inn såfremt ikke spesiell avtale om dette er inngått skriftlig. 

 
§. 4 STEMMERETT OG VALGBARHET 
A. For å ha stemmerett på lagets/klubbens årsmøte må medlemmet ha fylt 16 år, innehatt gyldig 

medlemskap i minimum en måned, og gjeldene kontingent må være betalt. 
B. Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i laget/klubben, så fremt medlemmet 

ønsker å stille til valg. 
C. Lagets/klubbens styremedlemmer kan også være medlem, men ikke ha tillitsverv som strider mot 

NDRG,s vedtekter og interesse, i andre lag eller foreninger. 



Valg av styre 
A. På vanlig årsmøte velges representanter til lagets/klubbens styre, hvor formann og viseformann 

fortrinnsvis er på valg annethvert år, likeledes for de andre styremedlemmene, dette for å få sikre 
kontinuitet i driften. Alle styre representantene velges for en periode på to år. 

B. Styret skal bestå av en formann, viseformann, sekretær, kasserer og tre til fem styremedlemmer. 
C. Styret velger selv sine varamenn, og så mange de finner nødvendig, dog ikke mer enn tre. 

Forberedelser 
A. Sittende valgkomité forslår en valgkomité for kommende periode, som har som oppgave å finne 

kandidater til de styrevervene som skal fylles/erstattes ved kommende årsmøte 
B. I innkallelsen til årsmøtet skal det fremgå hvilke styreverv som er på valg, med liste over 

kandidatene som stiller til valg til de ulike posisjonene i styret. 
 

§. 5 KONTINGENTER 
A. Lagets/klubbens kontingent fastsettes av årsmøtet. 
B. Medlemmer som ikke har betalt gjeldende kontingent, har ikke stemmerett eller andre rettigheter i 

forhold til klubben. 
C. Medlemmer som ikke har løst gjeldende kontingent anses som passive medlemmer, og har da ikke 

adgang til lagets/klubbens årsmøte/r. 
 

§. 6 GODTGJØRELSE 
A. Tillitsvalgte kan motta godtgjørelse for sitt arbeid, etter årsmøtes vedtak. 
B. Utgifter til godtgjørelse og refusjon av utlegg skal fremgå av lagets budsjett og regnskap. 

 
§. 7 DOPING 
A. Laget følger NIF lover. 

 
§. 8 ÅRSMØTE 
A. Årsmøtet er lagets/klubbens øverste myndighet, og er beslutningsdyktig i alle saker uansett møtets 

størrelse, såfremt tre av lagets/klubbens styrerepresentanter er til stede og innkalling er utsendt 
etter gjeldende frister. 

B. Vanlig årsmøte avholdes en gang om året, fortrinnsvis i løpet av 4. kvartal. 
C. Innkalling til årsmøtet må skje minst 14 dager før årsmøtedatoen. I innkalling angis de saker 

som skal behandles. 
D. Lagets/klubbens årsmelding/beretning og regnskap fra foregående år, samt budsjettforslag for 

inneværende år, skal være klubbens medlemmer i hende senest 10 dager før årsmøtet. 
E. Saker som skal behandles på lagets/klubbens årsmøte må være styret i hende senest tre uker før 

årsmøtet. 
F. Årsmøtet skal behandle lagets årsmelding, regnskap i revidert stand, innkommende forslag (i 

henhold til gitte frister), fastsette kontingent, fastsette budsjett, bestemme lagets organisasjon, valg 
av styresammensetning (ved valg skal det velges fra begge kjønn, sammensetningen skal være 
forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to 
representanter fra hvert kjønn). 

G. Adgang til årsmøte har kun de av lagets/klubbens medlemmer som har betalt sin kontingent, samt 
eventuelt de personer som av styret er invitert for å belyse en sak. 

H. For å ha stemmerett på lagets/klubbens årsmøte må medlemmet ha fylt 16 år, innehatt gyldig 
medlemskap i minimum en måned, og gjeldene kontingent må være innløst. 

I. Skriftlig avstemming foretas når 1/3 av de fremmøtte medlemmene eller lagets/klubbens styre 
forlanger det. Alminnelig flertall avgjør alle avstemninger, unntatt mistillitsforslag og opphørsforslag, 
som krever ¾ flertall. Lagets/klubbens formann har dobbeltstemme i de saker der avstemningen blir 
uavgjort. Stemmesedler som er blanke eller som inneholder feil telles ikke og anses som ikke avgitt. 

J. Lagets/klubbens formann åpner møtet, og det velges en dirigent som skal lede møtet videre. 
K. Laget/Klubben følger ellers NIF lover i henhold til §9. 

 
§. 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 
A. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede 

medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinært årsmøte med minst 14 
dager varsel. 

B. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelser i de saker som er kunngjort 
i innkallingen. 



§. 10 STYRET 
A. Laget ledes av styret som er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. 

Styreleder har signatur rett på vegne av klubb og styre. 
B. Styre skal iverksette årsmøte, oppnevne komiteer og utvalg, samt utarbeide instrukser, 

administrere og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi i henhold til de for NDRG til en hver 
tid gjeldene instrukser og bestemmelser, samt representere laget utad. 

C. Styre skal holde møte når formannen bestemmer det, eller et flertall av styremedlemmene 
forlanger det. 

D. Styrets formann leder styremøtene, og i hans fravær viseformannen. Formannen har 
dobbeltstemme hvis en sak som det stemmes over får like mange stemmer for som i mot. 

E. For at styret skal være beslutningsdyktig, må minimum halvparten av styremedlemmene være til 
stede, og formannen eller viseformannen må være representert. En vara representant kan tre inn 
for et av styre medlemmene. 

F. Varamenn har stemmerett kun under styremedlemmers fravær. 
G. Formannen fordeler arbeidsoppgavene innad i styret. 
H. Formannen kan med støtte av to andre styremedlemmer avskjedige et styremedlem, og innsette 

en ny person i dennes stilling. Medlemmene opplyses om utskiftingen på førstkommende 
medlemsmøte. 

I. Alle i klubbstyret skal varsles i god tid før styremøtene, og alle representantene bør stille hvis dette 
er praktisk gjennomførbart. 

J. Arbeidsutvalgsledere har adgang til styremøtene hvis styret ønsker dette. Arbeidsutvalgsledere har 
ikke stemmerett ved styremøtene. 

Kapitalforvaltning 
A. Utgifter som ikke er budsjettert, eller beløp som overstiger et til enhver tids fastsatt beløp av 

årsmøtet, må ikke plasseres uten at det er behandlet av årsmøtet eller klubbmøtet med minst 
halvparten av klubbens medlemmer representert. Årsmøtet bør fastsette hvor stort beløp 
klubbstyret har disposisjonsrett over ut over godkjent budsjett, for eksempel kr 25.000,-. 

B. Eventuelle inntekter som er så store at de bør plasseres på annet enn en rentebærende 
bankkonto, blir å behandle på årsmøtet eller klubbmøte med minst halvparten av klubbens 
medlemmer representert. 

C. Klubbstyret er til en hver tid ansvarlig for at klubbens eiendeler er forsvarlig forsikret. 
 

Misstillitsforslag 
A. Misstillitsforslag til klubbstyret kan kun reises på ordinært eller ekstraordinært årsmøte med minst 

21 dagers varsel. For å bli hørt må dette ha ¾ flertall på årsmøtet. 
B. Hvis styret må gå av pga misstilistforslaget, skal det velges et interimstyre som skal sitte frem til 

nytt styre velges av årsmøtet. 
 

§. 11 UNDERAVDELINGER/GRUPPER 
A. Laget/klubben kan organiseres med underavdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av 

oppnevnte tillitspersoner eller av personer fra lagets/klubbens valgte styre. 
B. Laget/klubben er økonomisk ansvarlig i forhold til sine underavdelinger/grupper. 
C. Lagets/klubbens underavdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere laget/klubben 

utad uten styrets godkjennelse. 
 

§. 12 LOVENDRING 
A. Endringer i lagets/klubbens lovverk kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. 
B. Evnetulle lovendringsforslag skal fremgå av innkallingen, og det krever 2/3 flertall av de avgitte 

stemmer. 
 

§. 13 EIERFORHOLD 
A. Laget kan gå inn som eier eller medeier i ASA og eller AS konstellasjoner. Dette krever 

årsmøtevedtak med 2/3 flertall, etter å ha vært ført opp på sakslisten. 
B. Det skal fremgå av innkallingen hvilke konstellasjoner det søkes tilslutning til, og hvile økonomiske 

forpliktelser og risiko dette medfører. 
 

§. 14 OPPLØSNING 
Betingelser for oppløsning 
A. Oppløsning av laget/klubben kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt 



med minst 2/3 flertall, innkalles det til ekstraordinært årsmøte en måned senere. For at oppløsning 
skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall 

B. Sammenslutning med andre lag og interesseorganisasjoner anses ikke som oppløsning av 
laget/klubben. 

C. Vedtak om sammenslutning og nødvendig lovendring i tilknytning til dette treffes i samsvar med 
bestemmelser om lovendring. 

D. Ved opphør av laget/klubben må årsmøte ta stilling til hva som skal skje med klubbens aktiva, 
(eiendeler, verdier i form av bankinnskudd etc). 

 
Fremgangsmåte ved oppløsning 
A. Ved eventuelt opphør av laget/klubben, skal det av årsmøtet utnevnes et avviklingsstyre bestående 

av lagets/klubbens styre pluss tre valgte medlemmer. 
B. Avviklingsstyret er ansvarlig for og har som oppgave å tilse at klubbens eiendeler, så som 

kontanter, papirer, litteratur og andre eiendeler listeføres, eventuelt forsikres, og blir oppbevart på 
forsvarlig måte. 

C. Penger som laget/klubben skylder skal innfris hvis klubben har midler til det. Et eventuelt 
overskudd og eventuelle verdier skal plasseres/fordeles i henhold til det som er bestemt av 
klubbens årsmøte/oppløsningsmøte. 

D. Eiendeler som er forært klubben bør føres tilbake til den som har forært dem bort. 
E. Materiell og utstyr som er lånt bort til klubben skal returneres til eieren. 
F. Ved opphør av klubben eller ved kontraktbrudd med NIF eller AMCAR, skal eventuelle 

forbundseffekter, samt utlånte eiendeler straks tilbakeleveres. Dette gjelder for det enkelte medlem 
så vel som for styret og laget/klubben. 


