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Drammen Mustang Klubb statutter/vedtekter pr. 25.01.2015 

 

Endringslogg: 

25.01.15: endret kontonr for innbetalig av medlemskontigent. 

 

§ 1 Generelt: 

• Organisasjonens offisielle navn er Drammen Mustang Klubb 
• DMK ble stiftet 12.07.2014  
• Klubben har sitt hovedsete Drammen  
• DMK er en klubb for Ford Mustang eiere og andre med interesse for Mustang.  
• Klubben er åpen for alle årsmodeller og typer av Ford Mustang, i fra 64 ½ og 

oppover.  

 

§ 2 Formål: 

• DMK arbeider for å fremme interessen for biler av typen Ford Mustang.  
Videre arbeider DMK med å skape/holde ved like et godt Mustang-miljø i 
Norge. 

• DMKsin Facebook side inneholder tekniske tips, artikler, tips om kjøp og salg, 
terminlister, aktiviteter o.s.v. 

• DMK har som mål å arrangere 1 treff/samling i året, samt att vi deltar på en 
rekke andre treff. 

 

     § 3 Medlemskap: 

• Innmelding i DMK skjer ved å fylle ut innmeldingsblanketten og betale 
medlemskontingenten på kr. 300,-for  enkeltmedlemskap.  

• Familiemedlemskap 300,- gjelder to voksne og deres barn til og med det året 
de fyller 18 år! Husk å oppgi navn og fødselsdato på alle. 

• Kontingenten innbetales til bankgiro: 1503 55 94636 
• Innmelding etter 1. Oktober gjelder ut året, samt kommende år. 
• Medlemmet plikter å sende DMK melding ved endring av navn og/eller 

adresse senest 1 mnd etter at endringen har trådt i kraft. Videre bes om at det 
gis melding dersom registrert familiemedlem flytter og således ikke lengre skal 
inneha familiemedlemskap i DMK. 

• DMK ved styret har rett til å ekskludere medlemmer som:  
Ved sin oppførsel eller gjerninger skader klubbens renommé utad. Dette skjer 
skriftlig. Den eller de ekskluderte kan søke om å få igjen medlemskapet etter 2 
år. 
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§ 4 Medlemsmøter: 

Klubbens styre kaller inn til medlemsmøter, det er en målsetning at det skal  
gjennomføres minimum 6 medlemsmøter pr. år. Alle møter i klubbsammenheng skal 
gjennomføres som klubbmøter, der alle fullverdige medlemmer har møterett og 
stemmerett.   Minimum 50 % av medlemmende må være tilstede på møtet for at 
beslutninger som krever avstemming kan bli tatt. Alle klubbens medlemmer har 
stemmerett med en stemme på medlemsmøter.  

Om et medlem ikke har anledning til å møte som følge av jobb, ferie eller sykdom, kan 
vedkommende sende med et av de øvrige medlemmene skriftlig fullmakt for at denne 
kan stemme i medlemmets fravær på saker som har stått på agenda i innkalling til møtet 

 

§ 5 Styrets arbeid: 

 
1. Leder av DMK skal være DMKs ansikt utad. En pådriver for klubbens virksomhet.  
2. Leder har den daglige ledelsen av klubben. Denne leder styrets arbeid og  

          klubbens møter, hvis ikke annet er bestemt.  
3. Nest Leder fungerer som leder under dennes fravær, og overtar som leder  

          hvis denne er fraværende.  
4. Kassereren fører klubbens regnskap og medlemsfortegnelse. Klubbens midler  

           innsettes i bank å disponeres av kasserer. Styrets medlemmer bestemmer hvor  
           stort beløp det til en hver tid skal være i en evt kontantkasse. 

5. Sekretær skal føre protokoll fra alle medlemsmøter og årsmøter. Han/hun skal i  
    samråd med leder føre klubbens korrespondanse og være klubbens arkivar.  
6. Klubbens styre skal forberede og kalle inn til medlemsmøter. 

 

§ 6 Årsmøte: 

• Årsmøtet holdes innen utgangen av oktober hvert år og innkalles skriftlig med 
minst 3 ukers varsel. 

             
Årsmøtet behandler:  
 1: Årsmelding  

            2. Regnskap  
            3. Fastsette kontingent for neste kalenderår  
            4. Budsjett  
            5. Innkomne forslag 
            6. Valg av styre, jfr. § 7 
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§ 7  Valg: 

• Styrerepresentanter velges for en periode på 2 år. 
• Valg foretas allikevel hvert år, men da kun over halvparten av 

styrerepresentantene. Dette for å sikre kontinuitet i styret. 
• Kun hovedmedlemmer som møter på DMK’s årsmøte har stemmerett ved valg 

av styrerepresentanter. 
• Formannen skal velges på årsmøtet. De andre styremedlemmene som blir 

valgt inn i styret konstituerer seg på første styremøte etter valget. 

 

§ 8 Regnskap: 

• Årsregnskap skal godkjennes av revisor. 
• Godkjent årsregnskapet skal fremlegges på årsmøtet. 
• Uttak eller betaling av beløp inntil kr 10.000,- kan godkjennes av en av 

følgende:  
Formann, nestformann, sekretær eller kasserer. 

• Ved uttak av eller betaling av regninger som overstiger kr. 10.000,- kreves 
godkjenning og underskrift fra to styremedlemmer.  
Disse to er: Kasserer og i tillegg enten formann, nestformann eller sekretær. 

• DMK er selveiende og ingen enkeltpersoner kan disponere over DMK’s 
formue eller har krav på utbetaling av overskudd, ei heller hefter for dens gjeld 
mv. 

§ 9 Opphør: 

• Ved ett evt. opphør av klubben skal det oppnevnes ett avviklingsstyre. 
• Dette skal bestå av det sittende styret samt 2 utenforstående medlemmer. 
• Bankinnskudd og andre eiendeler skal oppbevares i 3 år. Om ikke klubben har 

gjenoppstått innen denne tid, gis pengene til en organisasjon eller forening 
som jobber med eller for trafikkskadde. 

 

§ 10 Vedtektsendringer: 

• Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært 
årsmøte. 

• Forslag om vedtektsendringer skal fremgå av sakslisten til årsmøtet. 
• Vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer på årsmøtet. 
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§ 11 Ekstraordinært møte: 

• Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det, eller når 1/3 av 
medlemmene krever det. Innkalling skjer med minst 14 dagers varsel. 

§ 12 Særskilte utvalg: 

Klubben gjennom medlemsmøter oppnevner etter behov utvalg/personer for 
oppgaver. 

  

 
Ønsker du ytterligere informasjon, eller har forslag til aktiviteter eller annet som DMK 
bør engasjere seg i  send en e-mail.  
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