
            LOV FOR NORSK ANDUNGEKLUBB (NAK) 
Utkast til årsmøte 15. mars 2018      
  
 
§ 1. Formål 

1) Klubbens navn er Norsk Andungeklubb, forkortet NAK.  
2) Norsk Andungeklubb skal utbre interesse for den båt klasseklubben representerer og 

bevare Andungen som en konkurransebåt og nasjonal klassebåt. 
3) Norsk Andungeklubb rapporterer til Norges Seilforbund (NSF) i henhold til de til enhver 

tid gjeldende krav.  
4) Styret holder à jour et båtregister som også omfatter tidligere eiere, i den grad slike 

data er tilgjengelige. 
5) Norsk Andungeklubb støtter alt arbeid som bidrar til å bevare eksisterende båter og 

nybygg.  
  
 
§ 2. Medlemskap 

1) Medlemskap er åpent for enhver som har interesse for klassen. 
2) Kun båteiere har stemmerett vedrørende klassens tekniske vedtekter med en stemme 

pr. båt. 
3) Medlemmene plikter å melde endringer i e-mailadresse, mobilnummer og postadresse. 
4) Medlemmene plikter å melde om salg av båten og ny eiers navn, e-mailadresse, 

mobilnummer og postadresse. 
 
§ 3. Årsmøte 
Årsmøtet er klubbens høyeste beslutningsorgan. Styret plikter å innkalle til årsmøte minst en 
gang årlig, senest 31. mars etter forrige kalenderår. Årsmøtet skal innkalles med minst 14 
dagers varsel direkte per e-mail til medlemmer med registrert e-mailadresse, eventuelt på 
SMS eller pr. brev, og ved kunngjøring på klubbens hjemmeside.  
 
En valgperiode varer fra et ordinært årsmøte til neste ordinære årsmøte. 
 
Alle medlemmer som har betalt kontingent for året før årsmøtet har stemmerett. 
 
På årsmøtet er følgende saker obligatoriske, men rekkefølgen er valgfri: 
 
1) Godkjenne innkallingen. 
2) Velge dirigent. 
3) Godkjenne årsberetning for forrige kalenderår (01.01.-31.12.). 
4) Godkjenne regnskap for forrige kalenderår (01.01.-31.12.). 
5) Behandle innsendte forslag som styret har mottatt minst en uke før årsmøtet. 
6) Behandle endring av tekniske vedtekter. 
7) Vedta kontingent for kommende sesong. 
8) Velge styreleder og styremedlemmer. Styret består av fra tre til fem medlemmer. Styret 
fordeler oppgavene seg imellom etter valget.  
9) Velge teknisk komité, bestående av to eller tre medlemmer. 
10) Eventuelt 
 
Lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å være oppført 
på sakslisten i innkallingen der det må oppgis hvilke bestemmelser som foreslås endret og 
hva endringen går ut på. Lovendringer krever minst 2/3 flertall og må godkjennes av Norges 
Seilforbund før endringen trer i kraft. Oppløsningsparagrafen kan ikke endres.  
 
§ 4 Ekstraordinært årsmøte 
Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret bestemmer det eller 1/3 av medlemmene krever 
det. Det kunngjøres på samme måte som ordinære årsmøter og innkalles med 14 dagers 
varsel. Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den eller de saker kravet om årsmøte 
omfatter og som er kunngjort i innkallingen.  
 
 
 
 



§ 5 Seilnummer 
NAK er delegert myndighet fra NSF til å tildele seilnummer. Styret beslutter seilnummer og 
fører dette og båten inn i båtregisteret. Avgift kan kreves i henhold til NSF’s bestemmelser. 
 
 
§ 6 Klubbens styrets/arbeidsoppgaver 
 
Obligatoriske oppgaver for styret: 
 

a) Iverksette årsmøte. 
b) Rapportere til Norges Seilforbund. 
c) Utføre kasserer- og regnskapsfunksjon. 
d) Representere klubben utad. 
e) Holde båtregisteret à jour med tilgjengelige data. 
f) Vedlikeholde hjemmesidene. 
g) Overvåke klassereglene. 
h) Sørge for å ajourføre styreprotokollen; lime inn referater fra årsmøtet, styremøter, 

regnskapet og eventuelt andre viktige dokumenter. 
 
NAK ved styret tar initiativet overfor en seilforening som er villig til å arrangere det årlige 
norgesmesterskapet. Klasseklubben samarbeider med NSFs Tekniske Tjenester og 
arrangerende forening om opplegget for den tekniske kontrollen. 
 
Referat fra årsmøtet sendes NSF, inkludert årsberetning og regnskap. 
 
Navn/adresse, telefon, epostadresse til autoriserte målere som er engasjert av klasseklubben 
skal opplyses til NSF. 
 
Fortegnelse over styre med angivelse av adresse, telefon, epost for leder, kasserer og 
styremedlemmer skal sendes NSF innen årets utgang.  
 
§ 7 Teknisk komité 
Teknisk komité har ansvaret for å holde kontakt med NSFs Tekniske Tjenester. Den tekniske 
komité skal sørge for at alle tekniske detaljer med endringer blir gjort kjent for autoriserte 
målere som engasjeres av NAK. 
 
Den tekniske komité er ansvarlig for å holde klassereglene à jour og administrere påkrevde 
endringer. Alle endringer må godkjennes av årsmøtet og Norges Seilforbund må informeres. 
 
§ 8 Oppløsning 
Oppløsning kan ikke skje såfremt fire medlemmer ønsker å opprettholde driften. Eventuelle  
midler og arkiv disponeres i tilfelle oppløsning av Norges Seilforbund.  


