VEDTEKTER
FOR
KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB
(Oppdatert etter Landsmøtet 2014)

Kapitel I
Klubbens navn og formål
§

1. Klubbens navn er KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (KNA).
Dens sete er i Oslo.

§

2. Klubbens formål er:
Å være en landsomfattende organisasjon for bileiere og
bilinteresserte.
Klubben skal være bilismens proaktive, offensive og positive
talsmann.
Å fremme et godt klubbliv, og ivareta medlemmenes interesser og yte dem
bistand i alle bilspørsmål.
Som Norges representant for Federation Internationale de
l'Automobile å representere den internasjonale bilsport i Norge,
øke interessen for bilsporten og lede denne i et sunt spor.
Å delta i internasjonalt arbeide i samsvar med Klubbens formål
samt knytte forbindelse med tilsvarende utenlandske klubber.
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Kapitel II
Klubbens medlemmer; deres rettigheter og plikter.
§

3. KNA opptar medlemmer fra inn- og utland. Alle medlemmer står direkte knyttet
til Klubben.

§

4. Medlemmene kan selv velge hvilken avdeling vedkommende vil være tilsluttet.
Ved nedleggelse av en avdeling avgjør Hovedstyret i hvilken avdeling disse
medlemmene skal registreres, hvis ikke medlemmet selv har ønske om
tilhørighet.

§

5. Som æresmedlemmer kan Hovedstyret utnevne personer fra inn- og utland, som
særlig har gjort seg fortjent til dette.

§

6. HS fastsetter ulike medlemskategorier og kontingent for disse.
Vedtak om endring av kontingent skal være enstemmig.
Medlemskapet løper årlig. Unntak kan gjøres i innmeldingsåret hvis dette er
hensiktsmessig. Alle medlemmer får medlemskort som viser hvor lenge
medlemskapet er gyldig.
Medlemsrettigheter er betinget av at forfallen kontingent er betalt.
HS gis dessuten adgang til å etablere klubbmedlemskap eller andre
tilknytningsformer for andre bilforeninger.

§ 7.
§

Medlemmene har like rettigheter over hele landet, adgang til klubblokaler,
hytter, klubbmøter m.v. og til den veiledning og hjelp som Klubben kan yte.

8. Kun de medlemmer som er tilknyttet en lokal KNA avdeling har stemmerett.
Etter fylte 18 år har avdelingstilknyttede medlemmer stemmerett på årsmøter og
er fra samme tidspunkt valgbare til tillitsverv i Klubben.
Tillitsvalgte under 18 år kan sitte i en avdelings lokalstyre og ha talerett, men har
ikke stemmerett i saker som har/kan få økonomiske konsekvenser.
Et avdelingsstyre kan ikke bestå av flere personer under 18 år enn 1/3 av det
totale styret.

§

9. Ethvert medlem er forpliktet til å overholde de regler som gjelder for Klubben.

§ 10. Opphør av medlemskap skjer ved utmelding eller ved manglende
kontingentinnbetaling. Utmeldelse gjelder fra den dato medlemskapet utløper.
§ 11. Hovedstyret kan ekskludere et medlem når det finner tilstrekkelig grunn til det.
Den ekskluderte har dog rett til å kreve saken lagt frem for Landsmøtet i dets
påfølgende møte. Krav må være fremsatt i rekommandert brev til Hovedstyret
innen 4 uker etter at den ekskluderte har fått melding fra dette om eksklusjon.
Når det er fremsatt krav om Landsmøtets avgjørelse av en eksklusjon har dette
utsettende virkning for eksklusjonen inntil avgjørelsen foreligger. Vedkommende
har dog ingen medlemsrettigheter og suspenderes fra sine tillitsverv i dette
tidsrom.
Den ekskluderte har anledning til å gi Landsmøtet en skriftlig fremstilling av
saksforholdet samtidig som han har rett til å være tilstede på Landsmøtet for der
å gi en muntlig redegjørelse. Landsmøtet avgjør deretter saken i lukket møte. For
eksklusjon kreves simpelt flertall av de møtende delegaters stemmer.
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Kapitel III
Avdelinger.
§ 12. Klubben organiseres i avdelinger. Opprettelse av en avdeling og fastsettelse av
avdelingens geografiske grenser godkjennes av Hovedstyret. I særskilte tilfelle
kan Hovedstyret godkjenne opprettelse av avdelinger, uten geografiske grenser.
Disse skal kun drive med nærmere angitte aktiviteter, som også skal fremgå av
avdelingens navn.
Avdelingene skal arbeide for Klubbens interesser i samsvar med Klubbens formål.
Vedtekter for avdelingen godkjennes av Hovedstyret og må være i samsvar med
Hovedstyrets oppsatte standardnorm.
Avdelingene skal sende referat fra sine styremøter til Hovedstyret innen 4 uker
etter møtets avholdelse.
Umiddelbart etter avdelingenes årsmøter, skal det sendes Hovedstyret revidert
regnskap oppsatt etter fastsatt norm, årsberetning for det foregående år,
budsjettforslag, samt referat fra årsmøtet.
Dersom en avdeling, i vesentlig grad ikke etterkommer sine plikter i h.h.t.
avdelingens og/eller KNA's vedtekter, kan Hovedstyret beslutte at avdelingen skal
oppløses.
Det samme gjelder hvis avdelingen på annen måte viser liten eller ingen aktivitet,
over lengre tid, eller forøvrig viser seg uskikket til å eksistere som egen avdeling.
Ved oppløsning etter denne bestemmelse tilfaller samtlige av avdelingens aktiva
KNA, dersom KNA ønsker dette. KNA må i så fall dekke eller overta ansvaret for
avdelingens gjeld. Avdelingens arkiv tilfaller KNA.
§ 13. Landsmøtet fastsetter, etter forslag fra Hovedstyret, hvor stor andel av
kontingenten som skal bevilges avdelingene de påfølgende 2 år.
Andelen kan være h.h.v. 10% eller 20% for hvert medlem av avdelingen som har
betalt kontingent, dog ikke for nye medlemmer i innmeldingsåret.
Dersom Landsmøtet vedtar en kontingentandel på 10%, skal resterende 10% - på
bakgrunn av kontingentberegningen som gjennomføres i november foregående år
– avsettes til et ”aktivitetsfond” for avdelingene.
Fordelingen av fondets innestående midler skjer etter søknad fra avdelingene i
henhold til ”Instruks for aktivitetsfond for KNA’s lokalavdelinger”.
Forutsetningen for å få utbetalt kontingentandel er at § 12 oppfylles.
§ 14. Hovedstyret kan innen rammen av sitt budsjett stille midler til rådighet for
avdelingene til fremme av særlige formål.
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Kapitel IV
Årsmøter.
§ 15. Avdelingene avholder årsmøte hvert år innen 1. mars.
Årsmøtene sammenkalles med minst 14 dagers varsel.
I avdelingene behandler årsmøtet foruten avdelingenes årsberetning og regnskap,
forslag til valg og andre saker som skal frem for Landsmøtet.
Årsmøtet velger avdelingens delegater med varamedlemmer i det året det skal
være Landsmøte. Avdelingens formann eller dennes varamedlem er selvskreven.
Valg av delegater gjelder for landsmøteperioden.
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Kapitel V
Landsmøtet.
§ 16. Landsmøtet har den øverste myndighet i alle Klubbens anliggender. Det skal
sammen med Hovedstyret påse at Klubbens formål fremmes og at Klubbens
interesser ivaretas.
Landsmøte holdes ordinært hvert annet år.
§ 17. Landsmøtet består av en på foregående ordinære Landsmøte valgt ordfører,
viseordfører, Hovedstyre samt delegater fra Klubbens avdelinger. Ordfører og
viseordfører kan ikke inneha verv som er på valg av Landsmøtet.
Avdelingenes formenn eller disses varamedlemmer, er selvskrevne delegater. I
tillegg velger avdelinger med over 300 medlemmer 1 delegat for hver påbegynt
300 medlemmer fra og med 301 og oppover. Antallet delegater baseres på
avdelingenes medlemstall pr. 31.12. foregående år.
§ 18. Klubbens tidligere presidenter, ordførere og æresmedlemmer skal innbys til å
delta på Landsmøtet. De har talerett, men ikke stemmerett hvis de ikke er valgt
som delegater. På samme måte innkalles de komiteer/styrer som er valgt av
foregående Landsmøte.
Avdelingene gis adgang til å møte i Landsmøtet med 1 – en – observatør pr.
avdeling. Vedkommende har ikke tale/stemmerett, og skal være anmeldt til møtet
minst 1 uke før dette avholdes.
Ordføreren og/eller Hovedstyret kan invitere gjester til Landsmøtet.
Landsmøtet innkalles av ordføreren med minst 1 måneds varsel til avdelingene.
Dagsorden samt redegjørelse for de saker som skal behandles og de valg som
skal foretas sendes ut senest 14 dager før Landsmøtet.
Ekstraordinært Landsmøte innkalles med minst 8 dagers varsel.
§ 19. 2-dagers Landsmøte holdes ordinært innen utgangen av mai i h.h.t. bestemt
Landsmøte-frekvens.
Det avholdes to Avdelingsmøter i det mellomliggende år.
Ekstraordinært Landsmøte holdes når Hovedstyret eller en tredjedel av delegatene
forlanger det.
§ 20. I Landsmøtet har hver delegat 1 stemme. Dog kan delegater for avdelinger som
velger mer enn 1 delegat, gi fullmakt til annen delegat fra samme avdeling til å
stemme på vedkommendes vegne såfremt varamedlem ikke møter. Det kan ikke
gis fullmakt til en annen avdelings delegat.
Enhver fullmakt må foreligge skriftlig.
Ved avstemninger gjør ordførerens stemme utslaget i tilfelle av stemmelikhet.
Hovedstyret med varamedlemmer har sete i Landsmøtet. Hovedstyrets
medlemmer har stemmerett, unntatt i forbindelse med årsberetning og regnskap.
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§ 21. Landsmøtet velger Klubbens Hovedstyre som skal bestå av president og 4
styremedlemmer med 2 varamedlemmer. President velges særskilt og for 2 år.
Av de øvrige hovedstyremedlemmer velges 2 ved hvert Landsmøte for 4 år.
Det velges 2 varamedlemmer for 2 år.
Det velges 1 visepresident blant Hovedstyrets medlemmer for 2 år.
Presidenten kan kun gjenvelges 2 ganger som president.
Hovedstyremedlemmer og varamedlemmer kan kun gjenvelges en gang.
§ 22. Landsmøtet velger en Kontrollkomitè, bestående av 4 medlemmer med 1
varamedlem.
Komitémedlemmene velges for 4 år ad gangen, og slik at 2 medlemmer er på valg
ved hvert Landsmøte. Varamedlemmet velges for 2 år ad gangen.
Varamedlemmet skal alltid innkalles til Kontrollkomiteens møte.
Kontrollkomiteen velger selv sin leder blant komiteens medlemmer.
Ved stemmelikhet er komitèleders stemme avgjørende.
Komiteen er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede.
Kontrollkomiteens oppgave skal være å føre tilsyn med Klubbens virksomhet og
påse bl.a. at vedtekter, statutter og vedtak i besluttende organer blir etterfulgt.
Kontrollkomiteen kan ta ethvert forhold innen KNA opp til behandling.
Kontrollkomiteen’s funksjon dekkes av instruks fastsatt av Landsmøtet.
§ 23. Landsmøte velger et Fondsstyre, bestående av 4 medlemmer med 1 varamedlem.
Styremedlemmene velges for 4 år ad gangen, og slik at 2 medlemmer er på valg
ved hvert Landsmøte. Varamedlemmet velges for 2 år ad gangen.
Varamedlemmet skal alltid innkalles til Fondsstyrets møte.
Fondsstyret velger selv sin leder blant styrets medlemmer.
Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende.
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede.
Fondets virksomhet er for øvrig regulert i Fondets statutter.
§ 24. Landsmøtet velger revisor for Klubben. Revisjonen skal foretas etter instruks
fastsatt av Kontrollkomiteen. Revisor skal i samband med den årlige avslutningen
av regnskapet, sette opp en revisjonsberetning, og denne skal refereres for
Landsmøtet.
§ 25. Landsmøtet velger en Valgkomité som skal forberede og gi innstilling om
valgene på neste ordinære Landsmøte.
Valgkomiteen består av 5 medlemmer som velges for 2 år. Komiteen velger selv
sin leder.
Forslag til alle valg som skal behandles på Landsmøtet kan fremsettes av et enkelt
medlem, årsmøter eller Valgkomiteen. Alle forslag skal være innkommet til
Valgkomiteen senest 30 dager før Landsmøtet.
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Valgkomiteen innstiller på de kandidater som skal velges med unntak av
kandidater til Valgkomiteen. Innstillingen og de innkomne forslag til valg
mangfoldiggjøres og utsendes til delegatene senest 1 uke før Landsmøtet. Blant
disse foretas valg.
§ 26. Landmøtet fatter beslutning om kjøp, salg og pantsettelse av fast eiendom. HS
skal orientere om anbringelse av Klubbens midler og fonds.
Hovedstyret kan hvis det finner at en hurtig avgjørelse er påkrevet, fatte
beslutning om kjøp og pantsettelse av eiendom uten at saken forelegges
Landsmøtet på forhånd.
Det kreves da at vedtaket er fattet enstemmig i et fulltallig Hovedstyre, og at
Kontrollkomiteen er orientert på forhånd.
Saken blir å referere på det første etterfølgende Landsmøte.
§ 27. Det ordinære Landsmøtet behandler:
Hovedstyrets beretning om Klubbens virksomhet i perioden siden forrige
Landsmøte.
Revidert regnskap for perioden siden forrige Landsmøte, avsluttet pr. 31.
desember hvert år.
Valg av Hovedstyre i henhold til § 21.
Valg av ordfører, viseordfører, Kontrollkomitè, Fondstyre, revisor og Valgkomitè i
henhold til §§ 17, 22, 23, 24, 25.
Hovedstyrets forslag til strategiplan og budsjett for kommende periode og revidert
budsjett for inneværende år.
Fastsettelse av avdelingenes kontingentandel.
Eventuell beslutning og orientering i henhold til § 26.
Saker som skal fremlegges av Hovedstyret, av avdelinger eller medlemmer må
senest være innkommet Hovedstyret ved administrasjonen 6 uker før Landsmøtet.
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Kapitel VI
Klubbens Hovedstyre.
§ 28. Hovedstyret er Klubbens høyeste organ mellom Landsmøtene.
Hovedstyret holder møte når presidenten eller 2 av dets medlemmer anser det
nødvendig. Det er beslutningsdyktig når minst halvparten er tilstede, hvorav
presidenten eller visepresidenten.
Hovedstyremøter og de møter som Hovedstyret ellers innkaller ledes i
alminnelighet av den fungerende president.
Den fungerende presidents stemme gjør utslaget i tilfelle av stemmelikhet.
Presidenten alene eller visepresidenten sammen med generalsekretæren tegner
Klubben.
Hovedstyret ansetter Klubbens generalsekretær og fastsetter dennes lønn.
Hovedstyret nedsetter de utvalg og komiteer det anser nødvendig.
Hovedstyret lar føre de nødvendige protokoller for styremøter og Landsmøter.
Klubbens generalsekretær eller den han bemyndiger møter i Hovedstyret.
Innen 15. mars hvert år legger Hovedstyret frem beretning om Klubbens
virksomhet i det år som er gått, revidert regnskap og redegjørelse for andre saker
som Hovedstyret akter å legge frem for kommende Landsmøte.
I det år det ikke er Landsmøte godkjenner Kontrollkomiteen revidert årsregnskap.
Beretning, regnskap m.v. sendes avdelingene, ordfører, Kontrollkomiteen og
utlegges på Klubbens kontor.
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Kapitel VII
Klubbens daglige ledelse.
§ 29. Hovedstyret ansetter generalsekretær som er klubbens daglige leder.
Generalsekretæren rapporterer til Hovedstyret.
Generalsekretæren iverksetter Landsmøtets og Hovedstyrets vedtak.
Generalsekretæren kan bare instrueres gjennom vedtak i Landsmøte eller
Hovedstyre.
Generalsekretæren ansetter øvrige medarbeidere i administrasjonen og fastsetter
deres lønn.
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Kapitel VIII
Vedtektsendringer og Klubbens oppløsning.
§ 30. Forslag om endringer av disse vedtekter sendes inn til Hovedstyret. Hovedstyret
forelegger deretter forslagene for avdelingene.
Forslagene behandles deretter av Landsmøtet, og for endring kreves 2/3 flertall av
de stemmeberettigede delegater. Landsmøtet kan akseptere endringer i
vedtektsforslaget når dette ikke strider mot forslagets intensjon.
§ 31. Forslag om Klubbens oppløsning behandles først av Hovedstyret som forelegger
saken for avdelingene for behandling på de ordinære årsmøter eller møter
sammenkalt etter samme regler som disse.
For vedtagelse kreves 3/4 av samtlige delegaters stemmer. Beslutning om
Klubbens oppløsning blir ikke gyldig før den, etter 2 års forløp og etter nye valg,
på ny er vedtatt av Landsmøtet med 3/4 av samtlige delegaters stemmer.
Blir Klubben oppløst, treffer Landsmøtet i det sistnevnte møte bestemmelse om til
hvilke formål Klubbens midler skal brukes.
§ 32. Deltagelse i aksjeselskap, andelslag, stiftelser o.l.
KNA eller KNA’s lokalavdelinger kan ikke delta som eiere i aksjeselskaper,
andelslag, stiftelser eller lignende konstellasjoner uten forutgående godkjenning
fra KNA’s Hovedstyre.
Hovedstyret kan kun gi tillatelse i de tilfeller der deltagelse i slike selskaper tydelig
underbygger og støtter KNA’s formålsparagraf og hvor risikoen er begrenset.
Ved vurdering av risiko skal det spesielt legges vekt på størrelsen av det foreslått
innskutte beløp, og muligheter for realisering av dette.
Ved deltagelse som eier i andelslag kan KNA’s Hovedstyre kun gi tillatelse til
deltagelse i andelslag som i hovedsak følger bestemmelsene i ”Lov om sameige”
Det er et absolutt vilkår for deltagelse i andelslag, at antall andeler i andelslaget
er fastsatt på forhånd, og uforanderlig.
Etablert deltagelse ved opprettelsen av denne paragraf, omfattes ikke av
paragrafen.
§ 33. Erverv av eiendom
Erverv av eiendom utenfor Norge skal godkjennes av HS før avtale om slikt erverv
inngås.
-------------------------
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Vedlegg 1
INSTRUKS FOR AKTIVITETSFOND FOR KNA’s LOKALAVDELINGER:
1.

Alle avdelinger som har mottatt kontingentandel i henhold til KNA’s § 13 kan
– samme år – søke om ekstra tilskudd fra fondet.

2.

Søknaden må gjelde midler til en konkret beskrevet aktivitet, og må være vedlagt
budsjett for aktiviteten.

3.

Søknadene behandles av KNA’s administrasjon og fremmes for KNA’s
Hovedstyre.

4.

Det er ingen begrensning i antall søknader pr. avdeling.

5.

Eventuelle uforbrukte midler overføres til neste periode.
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Vedlegg 2
INSTRUKS FOR KONTROLLKOMITEEN
Mandat
Kontrollkomiteens oppgave skal være å føre tilsyn med Klubbens virksomhet og påse
bl.a. at vedtekter, statutter og vedtak i besluttende organer blir etterfulgt.
Kontrollkomiteen kan ta ethvert forhold innen KNA opp til behandling.
Kontrollkomiteen har til enhver tid rett til å se alle bøker, protokoller, korrespondanse og
papirer innenfor virksomheten og til å inspisere alle verdier KNA rår over. Alle revisors
rapporter og merknader skal fortløpende sendes Kontrollkomiteen. Hovedstyre, direktør
og revisor er forpliktet til å gi Komiteen alle de opplysninger som den mener å trenge for
å kunne utføre sitt verv.
Den kontrolladgang og myndighet Kontrollkomiteen har i henhold til ovennevnte mandat
kan også utøves overfor KNA’s avdelinger og komiteer.
Komiteen har et spesielt ansvar for følgende oppgaver:
a) Påse at Landsmøtets beslutninger blir fulgt opp av Hovedstyret og Administrasjonen
b) Gjennomgå referater fra KNA’s Hovedstyre minst en gang i kvartalet, og føre tilsyn
med at de valgte organer følger opp sitt ansvar med hensyn til økonomisk styring og
kontroll.
c) Påse at beslutninger vedtatt av styret for KNA’s Fond er gjennomført og forsikre
seg om at Klubbens midler til enhver tid er plassert på betryggende måte.
Møtevirksomhet / rapportering
Kontrollkomiteen skal møtes så ofte som det ansees påkrevet for å kunne sikre et
effektivt tilsyn. Komiteen skal føre protokoll over sine møter, som fremlegges for
Hovedstyret i det derpå følgende Hovedstyremøte.
Dersom Komiteen får kjennskap til forsømmelse, feil eller misligheter eller den mener at
organisasjonen kan komme i økonomiske vanskeligheter, skal den straks ta dette opp
med Hovedstyret v/presidenten.
Det samme gjelder tiltak som Komiteen mener vil kunne skade organisasjonen. Komiteen
har ellers adgang til å gjøre direkte henvendelser til den til enhver tid fungerende leder,
KNA’s Hovedstyre, samt KNA’s avdelingsstyrer når Komiteen finner mangler eller feil som
antas å burde rettes straks.
I det år det ikke er Landsmøte godkjenner Kontrollkomiteen revidert årsregnskap.
Kontrollkomiteen avgir beretning til hvert ordinære Landsmøte.
Øvrig
Komiteens medlemmer har taushetsplikt.

Juni 2014
12

13

