INNKALLING TIL
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I NORSK VETERANVOGN KLUBB
28. MAI 2019

Det innkalles med dette til ekstraordinær Generalforsamling i
Norsk Veteranvogn Klubb tirsdag 28. mai kl. 1900
i klubblokalene på Frysja, Kjelsåsveien 145, Oslo.

DAGSORDEN
1.
2.
3.
4.

Godkjenning av innkalling
Godkjenning av dagsorden
Valg av referent og fullmaktskomite
Innkomne forslag
- Forslag til lovendring – 1. gangs behandling
- Forslag til lovendring – 2. gangs behandling

Vedlegg - innkomne forslag:
Styrets forslag på lovendring – 1. gangs behandling
Knut Marsteins forslag på lovendring – 2. gangs behandling

Styrets forslag til lovendring av § 10: (1. gangs behandling)
For å optimalisere muligheten for kronerulling og donasjoner i forbindelse med
rehabilitering av Tyrigrava, er det avgjørende å få NVK godkjent til Skattefradrag for gaver
(frivillige organisasjoner). Dette krever en liten endring i lovene § 10, hvor siste ord
«anvendes» sløyfes og erstattes med «tilfalle tilsvarende formål».
Dagens paragraf:
§10. Forslag om oppløsning av klubben fremmes og behandles etter reglene om forandring av
lover i Paragraf 9. Den generalforsamling som bestemmer oppløsning, avgjør med vanlig
flertall hvorledes klubbens eiendeler skal anvendes.
Endres til:
§10. Forslag om oppløsning av klubben fremmes og behandles etter reglene om forandring av
lover i Paragraf 9. Den generalforsamling som bestemmer oppløsning, avgjør med vanlig
flertall hvorledes klubbens eiendeler skal tilfalle tilsvarende formål.

Knut Marsteins forslag på lovendring av § 8: (2. gangs behandling)
§8. Klubbens regnskapsår følger kalenderåret. Styret sammenkaller og bestemmer stedet for
generalforsamlinger og medlemsmøter. Den ordinære generalforsamling - som innkalles
med 14 dagers varsel og avholdes innen tre måneder etter utløp av regnskapsåret –
behandler:
1: Styrets beretning for virksomheten i det år som er gått.
Dagens paragraf:
2: Revidert regnskap for foregående regnskapsår. Et foreløpig regnskap skal sendes ut
sammen med innkallelsen.
Endres til:
2: Revidert regnskap for foregående regnskapsår samt regnskap for underliggende
vesentlige eierandeler i andre organisasjoner. Et foreløpig regnskap skal sendes ut
sammen med innkallelsen
Dagens paragraf:
3: Budsjett for neste (dvs. inneværende) år.
Endres til:
3: Budsjett for neste (dvs. inneværende) år samt budsjett for underliggende vesentlige
eierandeler i andre organisasjoner.
4: Andre saker som ønskes behandlet og som er nevnt i
innkallelsen, som styret innen utløpet av regnskapsåret har fått skriftlig varsel om å fremme.
5: Valg av: a) formann, b) styremedlemmer.
6: Valg av revisor og eventuelt fastsettelse av dennes godtgjørelse.
7: Valg av en valgkomite på tre medlemmer, hvorav minst ett skal ha vært styremedlem, og
som skal være den som sammenkaller valgkomiteen i god tid før kommende
generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling sammenkalles med minst 14 dagers varsel, når styret
finner grunn til det eller når minst 1/4 av medlemmene forlanger det. Varselfristen løper fra
og med den dag innkallelsen er behørig kunngjort slik at den har nådd medlemmene.
På generalforsamling kan ikke behandles andre saker enn dem som er nevnt i innkallelsen
Dagens paragraf:
Formannen eller en person oppnevnt av styret leder møtet. Møteleder underskriver
generalforsamlingsprotokollen, sammen med to medlemmer (utenom styret) som velges
ved møtets begynnelse.
Endres til:
En person utenfor styret godkjennes av generalforsamlingen som møteleder. Møteleder
underskriver generalforsamlingsprotokollen, sammen med to medlemmer (utenom styret)
som velges ved møtets begynnelse. Alle vedtak fattes med vanlig flertall, unntatt eventuell
forandring av lover, se §9. Alle fremmøtte medlemmer med gyldig medlemskap har én
stemme. Medlemskontingenten fastlegges hvert år på generalforsamlingen

