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EKSISTENSIELT  
 

Navn  
 
§ 1.1  Navn 
Klubbens navn skal være Norsk CX Klubb. 
 

Formål  
 
§ 1.2  Formål 
Klubbens formål er å stimulere til oppsporing og bevaring av alle varianter av Citroëns modeller CX, 
GS, GSA, herunder sikre historiske og tekniske data, litteratur og andre opplysninger. Klubben skal 
også arbeide for å øke den almene interesse for de angitte modeller. 
 

Juridisk enhet  
 
§ 1.3  Offentlig registrering 
Klubben skal holdes registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund. 
 
 

MEDLEMSFORHOLD  
 

Medlemsgrunnlag og rettigheter  
 
§ 2.1  Medlemsgrunnlaget 
Som medlem kan opptas alle privatpersoner, bedrifter og organisasjoner med interesse i tråd med 
Klubbens formål.  
 
§ 2.2  Medlemsskapets gyldighet 
Medlemsskapet følger kalenderåret og er bindende inntil det sies opp skriftlig. Innbetalt kontingent 
refunderes ikke.  
 
§ 2.3  Medlemsbevis 
Når et medlem er innført i medlemsfortegnelsen, skal Klubben gi medlemmet melding om dette.  
Medlemsbevis skal forefinnes. Slik bevis kan enten være et fysisk medlemskort eller i form av gyldig 
kvittering for betalt kontingent.  
 

Medlems- og kjøretøyfortegnelser  
 
§ 2.4  Krav til medlemsfortegnelse 
Styret eller en funksjonsansvarlig som styret har utpekt, skal sørge for til enhver tid å ha en opp-
datert medlemsfortegnelse, ført elektronisk på en betryggende måte. 
I fortegnelsen skal medlemmene innføres med angivelse av minimum navn og adresse. Hvis med-
emmet er et foretag, skal organisasjonsnummeret innføres.  
Hvert medlem skal tildeles et medlemsnummer.  
 
§ 2.5  Matrikkel 
Styret eller en funksjonsansvarlig som styret har utpekt, skal søke å føre kartotek over eksisterende 
bilmodeller i landet som omfattes av formålsparagrafen.   
Relevante bileiere skal oppfordres til å sende inn nevnte opplysninger.  
 



§ 2.6  Innsynsrett 
Oppdatert Medlemsfortegnelse og Matrikkel skal være tilgjengelig for Styret til enhver tid. Ekstrakt 
av begge listene skal holdes tilgjengelig for almenheten, fortrinnsvis elektronisk.  
Dog skal offentlig presentasjon av Medlemsfortegnelsen ikke vise mer enn medlemmets navn, post-
nummer og poststed, samt eventuelt medlemsnummer.   
 

Etablering og eksklusjon av medlemsskap  
 
§ 2.7  Etablering av medlemsskap 
Medlemsskap opprettes ved 1) innmeldelse, 2) innbetaling av kontingen og 3) med styrets godkjenn-
else i tråd med paragraf om medlemsbevis.  
Innmeldelse kan bare nektes når det foreligger saklig grunn. 
 
§ 2.8  Type medlemsskap 
Medlemsskap er enten Ordinært medlemsskap til fulle satser eller Halvårlig medlemsskap for nye 
medlemmer efter 1/7. Halvårsmedlemsskap gjelder kun for nye medlemmer.  
Familie-medlemmer og halvårlige medlemmer har fullverdig medlemsskap som Ordinært medlem. 
Det ordinære medlemsskap kan tegnes henholdsvis med eller uten abonnement på tidsskrift til sine 
respektive satser.  
 
§ 2.9  Eksklusjon av medlem 
Klubbens styre har adgang til å utelukke medlemmer som opptrer i strid med Klubbens intensjoner. 
Eksklusjonsvedtak kan overprøves av årsmøtet. Medlem skal ha rett til uttalelse før eventuell 
eksklusjon.  
 

Medlemskontingent  
 
§ 2.10  Medlemskontingent 
Medlemskontingenten fastsettes årlig av den ordinære Årsmøtet.  
Ved tegning av medlemsskap kan også abonnement på medlemsblad tegnes. Det er en sats for 
medlemsskapet pluss et tillegg hivs abonnement bestilles samtidig.  
 
§ 2.11  Innkrevning av kontingent 
Styret eller en funksjonsansvarlig som styret har utpekt utsteder innen 20. januar epost til alle 
medlemmer som har epost med krav om kontingent, med betalingsfrist innen utløpet av februar.  
Den 20. mars utstedes giroer som tilsendes pr. post til dem som ikke har innbetalt.  
Denne giro skal være pålydende kr. 10,- mer enn kontingenten for å dekke inn portoutlegget. 
Til medlemmer uten epost sendes giro i januar måned, dog med et påslag av kr. 10. - til dekning av 
porto.  
 

ÅRSMØTET  
 
Alminnelige regler  
 
§ 3.1  Årsmøtets myndighet  
Gjennom Årsmøtet utøver medlemmene den øverste myndighet i Klubben.  
 
§ 3.2  Medlemnes møterett. Fullmektig  
Medlemmene har rett til å møte i Årsmøtet, enten selv eller ved fullmektig efter eget valg.  
Hvert medlem kan stille med maksimalt 2 fullmakter. Det skal presiseres hva fullmakten omfatter, 
navngi hvem den er gitt til og sak. Fullmakten skal være skriftlig og undertegnet.   
 
 



§ 3.3  Stemmerett 
Hvert medlem gir én stemme.  
 
§ 3.4  Ledelsens rett og plikt til å være til stede på Årsmøtet  
Styret skal være til stede på Årsmøtet.  
 
 

Årsmøtets møter mv.  
 
§ 3.5  Ordinær Årsmøte  
Innen seks måneder efter utgangen av hvert regnskapsår skal Klubben avholde ordinær Årsmøte.  
På den ordinære Årsmøtet skal følgende saker behandles og avgjøres:  
1:  Valg av ordstyrer og referent 
2.  Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen 
3.  Behandling av innkomne forslag, herunder eventuelle vedtektsendringer 
4.  kontingentfastsettelse 
5.  Valg av nytt styre 
6.  Valg valgkomité, bestående av 3 personer 
7.  Valg av 2 revisorer 
 
Den som åpner møtet, skal før første avstemning opprette en fortegnelse over de medlemmer som 
har møtt, enten selv eller ved fullmektig.  
 
Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen skal senest to uker før Årsmøtet sendes til 
hvert medlem med kjent adresse.  
 
Forslag til pkt. 3 må være må være innkommet til styret minimum 2 uker før Årsmøtet.  
Styret skal sende innkallelse til Årsmøtet senest 4 uker før Årsmøtet. Styret sender derefter ut 
saksliste senest 2 uker før Årsmøtet.  
 
Dagsorden og innkomne forslag kunngjøres gjennom de ordinære kanalene, klubbens nettsider og 
evt. medlemsblad.  
 
§ 3.6  Ekstraordinær Årsmøte  
Styret kan bestemme at det skal innkalles til ekstraordinær Årsmøte med 2 ukers frist og angivelse av 
dagsorden. Innkallelse skal skje skriftlig, fortrinnsvis per e-post.  
  
Styret skal innkalle til ekstraordinær Årsmøte når revisor eller medlemmer som representerer minst 
en tidel av medlemsmassen, skriftlig krever det.  
 

Innkallelse til og informasjon til medlemmene i forbindelse med Årsmøte  
 
§ 3.7  Myndighet til å innkalle til Årsmøte  
Årsmøtet innkalles av styret.  
 

Flertallskrav mv  
 
§ 3.8  Alminnelig flertallskrav  
En beslutning av Årsmøtet krever almindelig flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet foretas 
ny behandling og ny avstemning.  
 
§ 3.9  Vedtektsendring  
Beslutning om å endre vedtektene treffes av Årsmøtet. Beslutningen krever tilslutning fra minst to 
tredeler av de avgitte stemmer.   



KLUBBENS LEDELSE  
 

Krav om styre og daglig ledelse. Valg av styret, tjenestetid mv  
 
§ 4.1  Styret  
Klubben skal ha et styre bestående av en valgt styreleder og 4 valgte medlemmer.  
 
§ 4.2  Valg av styremedlemmer Medlemmene av styret velges av Årsmøtet. Varamedlemmer kan 
velges. Styret konstituerer seg selv.  
 
§ 4.3  Valg av funksjonsansvarlige  
I tillegg til styrets medlemmer og eventuell daglig ledelse, kan Klubben ha funksjonsansvarlige som 
skjøtter definerte oppgaver. Funksjonsansvarlige er ikke medlem av Klubbens styre.  
Dersom ingen slike er valgt, er styret selv også ansvarlig for utførelsen av oppgavene.  
Eksempler på slike funksjoner kan være Regnskapsfører, Medlemsansvarlig, Web-redaktør, Forum-
ansvarlg, Klubb-redaktør, Deleansvarlig, Markedsansvarlig, Representant i eksterne styrer som f.eks. i 
museer, bladstyrer, etc.  
 
§ 4.4  Styremedlemmers tjenestetid  
Styrets leder velges for ett år. Styremedlemmer velges for 2 år. Det tas sikte på at minimum 2 av 
styrets medlemmer alternerer slik at kontinuitet sikres. Det skal altså velges leder og to medlemmer 
hvert år.  
 
§ 4.5  Tilbaketreden og avsetting før tjenestetiden opphører  
Et styremedlem har rett til å tre tilbake før tjenestetiden er ute dersom særlig grunn foreligger.   
 
§ 4.6  Suppleringsvalg  
Styret skal behandle styremedlemmers fratreden og sørge for at oppgaver videreføres.  
 

Ledelsens oppgaver og saksbehandling mv  
 
§ 4.7  Forvaltningen av Klubben  
Forvaltningen av Klubben hører under styret. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av 
virksomheten.  
Styret skal i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for Klubbens virksomhet. Styret kan 
også fastsette retningslinjer for virksomheten.  
Styret skal holde seg orientert om Klubbens økonomiske stilling og plikter å påse at dets virksomhet, 
regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.  
Styret iverksetter de undersøkelser det finner nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver. Styret 
skal iverksette slike undersøkelser dersom dette kreves av ett eller flere av styremedlemmene.  
 
§ 4.8  Når kan styret treffe beslutning  
Styret kan treffe beslutning når mer enn halvdelen av styremedlemmene er til stede eller deltar i 
styrebehandlingen. 
Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle styremedlemmene så vidt mulig er gitt anledning 
til å delta i behandlingen av saken.  
 
§ 4.9  Alminnelig flertallskrav  
En beslutning av styret krever at flertallet av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en 
sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som styrelederen har stemt for. De som har stemt 
for et forslag som innebærer en endring, må likevel alltid utgjøre mer enn en tredel av samtlige 
styremedlemmer.  
 
 



§ 4.10  Styreprotokoll  
Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Den skal minst angi tid og sted, deltakerne, 
behandlingsmåten og styrets beslutninger.  
Styremedlem som ikke er enig i en beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen.  
Protokollen skal underskrives av alle de medlemmer som har deltatt i styrebehandlingen. 
 

REVISOR  
 

Valg av revisor og revisorberetning  
 
§ 5.1  Årsmøtets valg av revisor  
Ved hver ordinær Årsmøtet skal velges 2 revisorer blandt medlemmene.  
 
§ 5.2  Revisjonsberetning  
Revisorer må få regnskap og bilag tilgjengelig i god tid før årsmøtet. Revisor redegjør for revisjon på 
årsmøtet.  
 

KLUBBENS KAPITAL  
 

Krav til egenkapitalen  
 
§ 6.1  Handleplikt ved tap av egenkapital  
Dersom Klubben ikke har en forsvarlig egenkapital, skal styret på Årsmøtet foreslå tiltak for å rette på 
dette.  
Hvis styret ikke finner grunnlag for å foreslå slike tiltak, eller slike tiltak ikke lar seg gjennomføre, skal 
det foreslå Klubben oppløst.  
 

KLUBBENS VEDTEKTER  
 

Fastsettelse av vedtekter  
 
§ 7.1  Fastsettelse av vedtektene 
Klubbens vedtekter fastsettes av Årsmøtet og kan kun endres av dette med 2/3 flertall av de 
fremmøtte stemmeberettigede.  
Møteretten til Årsmøtet kan ikke begrenses i vedtektene. 
 

Minstekrav til vedtekter  
 
§ 7.2  Mnstekrav til vedtektene 
Følgende punkter er obligatoriske som minstekrav til Klubbens vedtekter 
1. Klubbens navn 
2. Klubbens formål  
3. Antallet eller laveste og høyeste antall styremedlemmer   
4. Hvilke saker som skal behandles på den ordinære Årsmøtet 
5. Bestemmelser om anvendelse av overskudd og av formuen ved oppløsning.  
 
 

LOKALAVDELINGER  
 
§ 8.1  Lokalavdelinger 
Lokalavdelinger kan opprettes der det er tilstrekkelig grunnlag i medlemsmassen.  
Styret utarbeider i såfall egne retningslinjer for drift av lokalavdelingene. 



OPPLØSNING OG AVVIKLING  
 
§ 9.1  Beslutning om oppløsning  
Beslutning om å oppløse Klubben treffes av Årsmøtet med flertall som for vedtektsendring. 
 
§ 9.2  Avviklingsstyre. Klubbens øvrige organer  
Når Klubben er besluttet oppløst, skal Årsmøtet velge et avviklingsstyre som trer i stedet for styret og 
daglig leder. Valget gjelder på ubestemt tid, med en oppsigelsesfrist for avviklingsstyrets medlemmer 
på tre måneder. 
 
§ 9.3  Disposisjon av eiendeler 
Ved oppløsning av Klubben skal tilstrebes at de som overtar eiendeler må kunne bevare dem for 
eftertiden og forvalte dem på en forsvarlig måte.  
 
 

---   ---   --- 


