VEDTEKTER FOR
TRANSPORTHISTORISK FORENING
REVIDERT 30. JANUAR 2010
§1

Foreningens navn
Foreningens navn er Transporthistorisk Forening, forkortet til TF.

§2

Formål
Foreningen er en ideell sammenslutning uten partipolitiske eller økonomiske interesser.
Foreningen skal fremme bevaring av kjøretøy som er 21 år og eldre, med særlig vekt på
kjøretøy som er 30 år og eldre. Foreningen skal også ivareta saker av transporthistorisk
interesse etter følgende prioritering:
Samarbeid med myndigheter, formidling av kjøretøy, deler og teknisk/historisk
informasjon.

§3

Transporthistorisk kjøretøy
Et transporthistorisk kjøretøy er et mekanisk drevet kjøretøy produsert for mer enn 20 år
siden, og bevart og vedlikeholdt i historisk korrekt tilstand, og ivaretatt av en person eller
organisasjon som har kjøretøyet for dets tekniske interesse, og som ikke benytter det til
daglig transport.

§4

Medlemskap
Som medlemmer kan opptas personer eller organisasjoner som legger vekt på å fremme
bevaring av transporthistoriske kjøretøy.

§5

Besluttende organ
Generalforsamlingen er TF's øverste myndighet og besluttende organ. Den daglige
ledelse og drift ivaretas av et valgt styre bestående av 6 personer.

§6

Generalforsamlingen
Generalforsamlingen skal avholdes innen utgangen av januar hvert år. Det skal
innkalles til ekstraordinær generalforsamling dersom styret eller minst 1/3 av
medlemmene krever det. Innkalling med saksdokumenter og forslag til dagsorden skal
sendes medlemmene minst fire uker før møtet. Ordinær generalforsamling skal
behandle følgende saker.
1 Valg av dirigent
2 Valg av referent, samt to representanter til å skrive under protokollen
3 Godkjenning av innkalling og dagsorden
4 Årsberetning
5 Regnskap og revisjonsberetning
6 Budsjett og kontigent
7 Innkomne saker og forslag
8 Valg av styrets formann for 2 år
9 Valg av øvrige styremedlemmer for 2 år
10 Valg av revisor
11 Valg av valgkomite på 3 medlemmer
Saker som ønskes tatt opp på generalforsamlingen sendes styret innen utgangen av
desember året før.
Avstemminger avgjøres ved vanlig flertall. Saker som skal fremmes for myndighetene
avgjøres ved 2/3 flertall. Ved stemmelikhet avgjøres utfallet ved loddtrekning.

§7

Styret
Generalforsamlingen velger et styre som består av formann og fem medlemmer.
Styret ivaretar TF's interesser mellom generalforsamlingene og representerer
foreningen utad. Ved stemmelikhet gjelder formannens dobbeltstemme. Styrets formann
gis signaturrett i henhold til enhetsregisterloven §8.

§8

Oppløsning
Generalforsamlingen kan beslutte å oppløse TF. Det kreves minst 3/4 flertall.
Alle TF’s midler og øvrige eiendeler skal overføres til det formål som blir bestemt av
generalforsamlingen.

§9

Lokalavdelinger
Foreningens medlemmer kan opprette egne lokalavdelinger eller interessegrupper
etter styrets godkjennelse. Disse må følge foreningens vedtekter, samt vedtak fattet
av styret og generalforsamlingen.
Lokalavdelinger eller interessegrupper som ikke fungerer kan nedlegges av styret
1 – en måned etter at det er varslet i Tungvekter’n.

