Vedtekter for Knøtteklubben NN
Stiftet xx.xx.20xx. Endringer i vedtekter ble vedtatt den xx.xx.20xx

§1 Formål
Knøtteklubben NN, heretter kalt knøtteklubben, er en frivillig forening for barn opp til skolepliktig
alder. Knøtteklubben har som formål å gi medlemmene mulighet til å drive aktiviteter ut fra sine
ønsker og behov, og arbeide for helsefremmende tiltak for barn.

§2 Organisasjon
Knøtteklubben er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar
for gjeld med utelukkende personlige medlemmer.
Knøtteklubben er et lokallag av Aktivitetsklubben. Aktivitetsklubbens overordnede vedtekter vil
gjelde for knøtteklubben.

§3 Medlemmer
Medlemskap er åpent for de som deler Brunstad Christian Church sitt tros- og verdigrunnlag og som
vil arbeide for dette. Medlemskap i knøtteklubben er gyldig når både sentral og lokal
medlemskontingent er betalt. Knøtteklubben skal føre medlemsliste.

§ 4 Medlemskontingent og avgifter
Lokal medlemskontingent bestemmes av styret i knøtteklubben. Andre avgifter/egenandeler kan
kreves for deltakelse i knøtteklubbens aktivitetstilbud.

§5 Stemmerett og valgbarhet
Medlemmer som har fylt 12 år, har gyldig medlemskap i minst en måned og har oppfylt
medlemsforpliktelsene, har stemmerett og kan velges til verv i knøtteklubben.

§6 Godtgjørelse
Det utbetales ikke styrehonorar, godtgjørelse eller refusjon for utgifter som påføres vedkommende i
utførelsen av vervet.

§7 Årsmøtet
Styret innkaller til årsmøtet en gang i året. Saksliste og andre nødvendige saksdokumenter må være
tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Alle medlemmer har adgang til årsmøtet.
Årsmøtet kan invitere andre personer til å være tilstede. Ingen har mer enn en stemme, og
stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

§8 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
a) Behandle eventuell årsberetning
b) Behandle regnskap i revidert stand
c) Behandle innkomne forslag
d) Vedta budsjett
e) Vedta endringer i vedtekter
f) Velge leder, styremedlemmer og kontrollkomité
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§9 Styret
Knøtteklubben ledes og forpliktes av styret. Styret skal sørge for driften av knøtteklubben.

§10 Vedtektsendring
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært
på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§11 Oppløsning
Oppløsning av knøtteklubben kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med
minst 3/4 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må
vedtaket her gjentas med 3/4 flertall.
Ved oppløsning eller annet opphør av knøtteklubben, skal styret anvende verdiene som finnes i
knøtteklubben til i størst mulig grad å fremme formålet i § 1.
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