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AVDELINGSVEDTEKTER 
for KNA Klepp motorsport 

 
 
 

1. KNA’s VEDTEKTER / AVDELINGSVEDTEKTER 

 
Avdelingene er en del av KNA og KNA’s vedtekter gjelder også for alle avdelingene.  
Det vises spesielt til kap. III og IV i KNA’s vedtekter.  
 

 
2. GEOGRAFISK BELIGGENHET 
 
Avdelingen omfatter normalt alle KNA medlemmer med postnummer som følger: 
  
 
(Postnumrene er registrert i medlemsregisteret/KNA sentralt og fås på henvendelse)  

 
3. STYRET 
 
Avdelingen ledes av et styre valgt på avdelingens årsmøte av og blant registrerte 
medlemmer. 
 
Styret ved leder er ansvarlig for at de til enhver tid gjeldende vedtekter for KNA 
etterleves. 
 
Styret består av leder og minimum 3 styremedlemmer.   Leder velges særskilt for 1 år. 
De øvrige styremedlemmer velges for 2 år, slik at ca halvparten uttrer hvert år. 
 
Nestleder velges blant styremedlemmene. 
Det velges minst 1 varamedlem. Denne/disse velges for 1 år. 
 
Avtroppende leder er ansvarlig for at den nyvalgte leder får overlevert avdelingens arkiv, 
samt en fullstendig oversikt over avdelingens eiendeler. 
 
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten er til stede.  
Ved eventuell stemmelikhet har leder/nestleder dobbeltstemme. 
 
Styrets leder sammen med ett styremedlem tegner avdelingen. 
Disse skal ikke være i nær familie. 
 
KNA's Hovedstyre kan - hvor avdelingen ikke har, eller ikke kan få valgt styre til 
avdelingen - anmode et medlem om å påta seg formannsvervet med et av ham utpekt 
styre. 
Et sådant styre skal innen 3 måneder etter oppnevnelsen innkalle medlemmene til 
ekstraordinært årsmøte, hvor valg av styre til avdelingen skal foretas. 
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Dersom det ikke på dette årsmøtet lykkes å få valgt et fulltallig styre, skal KNA's 
Hovedstyre selv ta opp til behandling spørsmålet om oppløsning av avdelingen (kfr. pkt 7). 

 
4. STYREMØTER 
 
Styremøte holdes når leder eller minst 2 styremedlemmer anser det nødvendig. 
 
Alle større saker og alt som skal behandles på årsmøtet skal behandles i styremøte. 
Mindre saker kan behandles i et arbeidsutvalg eller komitèer. 
 
Avdelingens leder er ansvarlig for oppfølgning og kontroll av arbeidsutvalg/komitèers 
arbeid, budsjett og regnskap. 
 
Rene ekspedisjonssaker kan behandles av leder eller sekretær. 

 
Beslutning om låneopptak og/eller salg av avdelingens realverdier, kan ikke fattes i 
styremøtet, men må fremlegges for årsmøtet/ekstraordinært årsmøte. 
Opptak av lån eller gjennomføring av aktiviteter som kan påføre avdelingen 
gjeldsforpliktelser ut over størrelsen på 5 ganger normal kontingentandel for ett år, 
maks. kr. 500.000,-, kan ikke gjennomføres uten godkjennelse fra KNA's Hovedstyre. 
 
Referat fra styremøtene skal sendes KNA's Hovedstyre senest 14 dager etter at møtene 
er avholdt. 
 

 
5. ÅRSMØTE 

 
Avdelingens ordinære årsmøte avholdes innen 1. mars.  
Årsmøtet innkalles med minst 2 ukers varsel, ved brev eller gjennom annonse. 
  
Styret innkalles skriftlig. Regnskap, revisors beretning og styrets årsberetning skal 
sendes ut sammen med innkallingen, og skal ellers være tilgjengelig for avdelingens 
øvrige medlemmer før møtet. 
 
Gyldig KNA medlemskap er en forutsetning for å kunne delta på avdelingens årsmøte og 
for å kunne stille til valg til tillitsverv. 
Det er avtroppende leders ansvar å kontrollere dette forhold. 

 
Avdelingens årsmøte behandler: 
  1.  Godkjennelse av innkalling 
  2.  Valg av ordstyrer og referent 
  3.  Valg av 2 personer for underskrift av årsmøtereferat 
  4.  Årsberetningen for foregående år 
  5.  Regnskap pr 31.12.foregående år 
  6.  Revisors beretning 
  7.  Budsjett for inneværende år 
  8.  Eventuelle saker forelagt årsmøtet fra styret 
  9.  Andre saker som ønskes forelagt årsmøtet 
 10. Valg av leder 
 11. Valg av styremedlemmer 
 12. Valg av revisorer   
 13. Valg av delegater til KNA's Landsmøte 
 14. Valg av valgkomitè med 1 års funksjonstid 

  
Saker som ønskes forelagt på avdelingens årsmøte under pkt 8, må være innsendt til 
avdelingens styre innen 1. januar. 
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Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig eller når det forlanges av 
minst 1/10 av avdelingens medlemmer.  
Ekstraordinært årsmøte holdes også dersom det forlanges av KNA's Hovedstyre. 
Ekstraordinære årsmøter skal kun behandle saker som det er informert om i innkallingen. 
Ekstraordinære årsmøter skal innkalles med 2 ukers varsel, ved brev og annonse.  
 
Stemmerett på årsmøtet har alle avdelingens medlemmer som er over 18 år. 
 
Det kan ikke stemmes ved fullmakt. 
 
Ved avstemminger gjør leders stemme utslaget i tilfelle stemmelikhet. 
 
Ved behandling av avdelingens årsberetning og regnskap har styret ikke stemmerett. 
 
Forslag til endringer i avdelingens vedtekter sendes til avdelingens styre innen 1. januar 
og forelegges årsmøtet til behandling. 
Endringen krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer for å bli vedtatt. 
 
Styret skal senest 14 dager etter avholdt årsmøte sende til KNA's Hovedstyre: 
 
1. Referat fra årsmøtet  
2. Årsberetning fra foregående år 
3. Driftsregnskap og balanse for foregående år 
4. Revisors beretning for foregående år 
5. Budsjett for inneværende år 

 
 
6. ERVERV AV EIENDOM 
 
Erverv av eiendom utenfor Norge skal godkjennes av HS før avtale om slikt erverv 
inngås.  

 
 
7. INSTRUKSER OG NORMER 

 
Instruks for avdelingens økonomistyring og årsregnskap slik den er fastsatt av HS skal 
legges til grunn for avdelingens virksomhet på disse områder.  

 
 
8. OPPLØSNING AV AVDELINGEN 

 
Forslag om oppløsning av avdelingen skal behandles på årsmøtet. Vedtak om oppløsning 
krever 3/4 flertall av de avgitte stemmer. 
Søknad om oppløsning sendes deretter KNA's Hovedstyre, for eventuell godkjennelse av 
oppløsningsvedtaket. 
 
Ved avdelingens oppløsning tilfaller samtlige av avdelingens aktiva KNA i den utstrekning 
KNA ønsker det, mot at KNA i så tilfelle innløser eller overtar den gjeld som avdelingen 
har.  
 
Avdelingens arkiv tilfaller KNA. 
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