Vedtekter for Østmarka Marsjklubb
Stiftet 21.03.1968
Godkjent på årsmøte den 06.02.2022

§ 1 Navn, lokalisering og organisasjon
Navn:
Lokalisering:
Foretaksnummer:
Organisasjonsform:
Revisjon:

Østmarka Marsjklubb
Oslo
984 069 553
Forening
Årsmøtevalgt kontrollutvalg

§ 2 Organisering
Østmarka Marsjklubb skal ha følgende organer:



Årsmøtet – som har øverste myndighet
Styret – som er ansvarlig for driften. Styret velges av årsmøtet

Østmarka Marsjklubb er tilsluttet Norges Turmarsjforbund (NTF) og er underlagt NTFs lover.

§ 3 Formål
Østmarka Marsjklubb har som formål å drive turmarsj organisert gjennom NTF og forbundets
samarbeidende organisasjoner.
Østmarka Marsjklubb vil i første rekke arbeide for:
3.1 Å fremme interessen for et enkelt, aktivt, trygt og miljøvennlig friluftsliv gjennom å arrangere
turmarsjer.
3.2 Å være et helsebringende tilbud for medlemmer og andre mht. å kunne delta under egne
forutsetninger uten krav til tidtaking.
3.3 Å legge til rette for turmarsjaktiviteter i klubbens nærområde og fremme et sosialt
samlingspunkt for turmarsjinteresserte

§ 4 Medlemmer
Alle som aksepterer å overholde klubbens og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak,
kan opptas som medlem.
Medlemskap i klubben er først gyldig og regnes fra den dagen kontingenten er betalt.
Det er to medlemskategorier:
4.1 Enkeltmedlem
4.2 Familiemedlemskap. Et familiemedlemskap består av et hovedmedlem og ektefelle/samboer
og/eller barn under 18 år. Utsendelse av materiell fra klubben sendes kun i ett eksemplar til
hovedmedlemmet.

Medlemmer som ønsker det, kan ved et tillegg i kontingenten, få tilsendt bladet Turmarsjnytt
gjennom Østmarka Marsjklubb.

§ 5 Kontingent
Kontingent fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis innen utgangen av januar i gjeldende år.
Medlemmer som, etter purring, ikke har betalt medlemskontingent innen 31.03., strykes som
medlem. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 6 Årsmøte
Årsmøtet avholdes innen utgangen av februar og innkalling sendes til medlemmene minst en måned
før årsmøtet. Innkallingen skal inneholde tid, sted, årsberetning, foreløpig saksliste og opplysning om
frister.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.
Fullstendig saksliste med supplerende saksdokumenter skal være tilgjengelig senest på årsmøtet.
Følgende saker skal behandles av årsmøtet:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Godkjenning av årsmøteinnkalling og saksliste
Valg av møteleder
Valg av referent
Valg av to personer til å underskrive protokoll
Årsmelding fra styret
Regnskap
Kontrollutvalgets beretning
Ansvarsfrihet for styret
Budsjett for kommende år
Kontingent
Forslag til vedtektsendringer
Innkomne forslag
«Den utgåtte støvel»
Valg

For å ha stemmerett på årsmøtet, må medlemmet ha fylt 15 år, ha vært medlem minst en måned og
ikke skylde kontingent.
Ved avstemning i saker og valg kreves alminnelig flertall, mens ved vedtektsendringer kreves 2/3
flertall.
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag.

§ 7 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært innkalles av styret med minst 2 ukers frist etter:
7.1 Vedtak av styret eller årsmøtet
7.2 Vedtak av styre eller ting i overordnet organisasjonsledd

7.3 Skriftlig krav fra 1/3 av klubbens medlemmer
Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle og ta avgjørelser i de sakene som er kunngjort i
innkallingen.

§ 8 Styret
8.1 Sammensetning
Østmarka Marsjklubb ledes og forpliktes av et styre bestående av leder, nestleder, sekretær, kasserer
og et styremedlem. Årsmøtet velger også 2 varamedlemmer til styret. Styret kan oppnevne komiteer
og utarbeide mandat/instruks for disse.

8.2 Funksjonstid
Funksjonstiden for innvalgte i styret er 2 år for å sikre kontinuitet. Styremedlemmer kan etter eget
ønske tre ut av styret, og et av varamedlemmene vil da tre inn som nytt styremedlem fram til neste
årsmøte. Dersom leder fratrer, fungerer en annen i styret som leder fram til neste årsmøte.

8.3 Beslutningsdyktighet
Styret fatter sine beslutninger med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder
dobbeltstemme. Styret er beslutningsdyktig når leder og minst 3 av styremedlemmene er tilstede.

8.4 Ansvar
Styret er ansvarlig overfor årsmøtet til å lede driften av Østmarka Marsjklubb innen vedtektenes
rammer. Østmarka Marsjklubb kan ikke stifte gjeld utover hva som følger av naturlig drift innenfor
disse rammer, eller påta seg andre langvarige forpliktelser av betydning uten godkjennelse av
årsmøtet.

8.5 Godtgjørelse
Styremedlemmer kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.

§ 9 Kontrollutvalg
Kontrollutvalget, bestående av to medlemmer og ett varamedlem, har følgende oppgaver:
9.1 Påse at klubben drives i samsvar med klubbens og overordnet organisasjonsledds regelverk
og vedtak
9.2 Ha et særlig fokus på at klubben har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, og at dets
midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.
9.3 Foreta regnskapsrevisjon
Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget anser
som nødvendig for å utføre sine oppgaver.

§ 10 Valgkomite
Valgkomiteen skal legge fram innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på
årsmøtet.

Valgkomiteen består av to medlemmer som velges på årsmøtet. Styret skal foreslå kandidater til
valgkomiteen. Funksjonstiden for medlemmer i valgkomiteen er 2 år, og man sikrer kontinuitet ved
at et av medlemmene er på valg på hvert årsmøte.
Medlem av valgkomiteen som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med mindre
vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagstiller at vedkommende ikke er aktuell for
vervet.
Valgkomiteen skal levere sin innstilling til styret senest 2 uker før årsmøtet.

§ 11 «Den utgåtte støvel»
«Den utgåtte støvel» er klubbens høyeste utmerkelse og kan tildeles personer som gjennom sitt
medlemskap i Østmarka Marsjklubb gjennom flere år har vist en særlig stor aktivitet i og interesse for
klubbens arbeid og formål, og som gjennom disse forhold har ervervet seg aktelse og tillit. Det
utdeles normalt bare en støvel hvert år. Utdelingen finner sted på årsmøtet.
«Den utgåtte støvel» er en støvel i tre, glass eller porselen med innskriften «Østmarka Marsjklubbs
høyeste utmerkelse» <årstall> er tildelt <navn>.
Det er en «Støvelkomite» som beslutter hvem som skal få den «utgåtte støvel». «Støvelkomiteen»
består av 3 personer, som alle innehar «Den utgåtte støvel». «Støvelkomiteen» velges av årsmøtet.
Alle medlemmer kan foreslå kandidater. Forslag med begrunnelse må sendes skriftlig til
«Støvelkomiteen» innen utgangen av desember.
«Støvelkomiteen» avholder møte i januar der innkomne forslag vurderes. Komiteen må være
fulltallig for å være vedtaksdyktig. Komiteen skriver en protokoll fra møtet, som avsluttes med et
vedtak. Protokollen underskrives av samtlige medlemmer i komiteen. Protokollen oversendes styret
senest 2 uker før årsmøtet.

§ 12 Vedtektsendringer
Endring av disse vedtektene krever minst 2/3 flertall på et årsmøte der endringsforslaget er oppført
på sakslisten.

§ 13 Oppløsning av Østmarka Marsjklubb
Oppløsning av laget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsningen vedtatt med minst
2/3 flertall, innkalles til et ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje,
må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av klubben. Vedtak om sammenslutning
og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelse om
vedtektsendringer (jfr § 12).
I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget, tilfaller lagets eiendeler formål godkjent av Norges
Turmarsjforbund.

