VEDTEKTER
for foreningen
HISTORISK RACING NORGE
§1
Foreningens navn er Historisk Racing Norge.
§2
Foreningens formål er å fremme interessen for historisk racing i Norge i overensstemmelse med
prinsippene for historisk racing i det internasjonale bilsportforbundets reglement, og alt som står
i forbindelse med dette. Foreningen skal aktivt arbeide med å opprettholde den historiske
identitet på de biler som deltar etter gjeldende reglementet.
§3
Foreningen er en medlemsforening. Medlemskap forutsetter betaling av medlemskontingent som
fastsettes av foreningens årsmøte for ett år av gangen. Styret kan ekskludere medlem som ved
deltagelse i billøp eller i forbindelse med billøp begår alvorlig eller gjentatte brudd på de
prinsipper foreningen har som formål å fremme. Sponsorer til foreningen, kan av foreningens
styre, gis rett til reklameplass på medlemmers løps-biler.

§4
Foreningen skal ha et styre bestående av tre til seks personer. Styrets medlemmer og valgkomite
for kommende periode, velges av årsmøtet. Styremedlemmene velges for to år, og kan
gjenvelges. Styret velger selv sin leder, som er ansvarlig for å innkalle til styremøter. Styret
treffer avgjørelse ved simpelt flertall når mer enn halvdelen av styremedlemmene er tilstede i
styremøte innkalt med minst én ukes varsel. Styremøte kan avholdes pr telefonkonferanse og
skriftlig. Styret skal føre regnskap over foreningens virksomhet.

§5
Foreningen skal avholde årsmøte innen utgangen av februar påfølgende år. Styret innkaller til
årsmøte og kan utenom årsmøte innkalle til foreningsmøte. Styret skal innkalle til foreningsmøte
dersom minst fem stemmeberettigede medlemmer ber om det for å behandle en konkret angitt
sak. Årsmøtet og foreningsmøte innkalles med to ukers varsel. Alle medlemmer har rett til å
delta. Årsmøte treffer avgjørelse ved simpelt flertall, med mindre vedtektene fastsetter noe annet.
Stemmerett har kun medlemmer som har betalt årskontingent til foreningen.
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§6
Årsmøtet skal etter forslag fra styret fastsette medlemskapskontingenten for kommende
kalenderår og velge nye styremedlemmer når styremedlemmer er på valg. For øvrig avgjør
årsmøtet, eventuelt foreningsmøtet saker som blir forelagt av styret. Andre oppgaver tilligger
ikke årsmøtet eller foreningsmøtet.

§7
På årsmøtet skal styret informere om styrets virksomhet siden forrige årsmøte samt planer for
kommende år, redegjøre for foreningens økonomi, samt forelegge forslag mottatt fra medlemmer
med stemmerett på årsmøte/foreningsmøte.

§8
Vedtektene kan endres dersom mer enn 75 prosent av de fremmøtte stemmer for endringen.
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