Vedtekter Holy Riders MC Sydvest

Holy Riders MC avdeling Sydvest er til en hver tid
underlagt Holy Riders MC sentralt sine vedtekter
og årsmøtevedtak. Vi skal arbeide etter de samme
retningslinjer på lokalplanet som vedtas sentralt.
1.Målsetting
Avdelingen ønsker bevisste medlemmer som virker
for Jesus på sin plass i avdelingen, og som på hver sin
måte bidrar positivt til et fruktbart kristent fellesskap.
Vi ønsker å hjelpe mennesker til en levende tro, med
Jesus Kristus som Herre og finne sin plass i en
evangelisk menighet.
2.Årsmøtet
2.1 Avdelingens øverste organ er årsmøtet.
Vedtektsendringer kan kun foretas ved 2/3 flertall. Andre
vedtak krever simpelt flertall. Årsmøtet velger styret som
skal bestå av 4 personer i tillegg til avdelingsleder.
Hvert år velges følgende:
2 styremedlemmer for 2 år
2 varamedlemmer for 1 år
2 personer til valgkomite for 1 år
1 revisor for 1 år
Hvert 2.år velges avdelingsleder for 2 år
2.2 Kun medlemmer som har betalt kontingenten for
inneværende år har møte og talerett, og kun
avdelingens undermerkebærere har stemmerett.
2.3 Innkalling til årsmøtet sendes ut skriftlig en gang,
minimum 14 dager før årsmøtet. Saker som medlemmer
ønsker skal bli tatt opp må leveres styret senest 15.
desember. Dette gjelder og endringsforslag eller tillegg til
vedtektene. Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av
januar.
2.4 Det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte hvis 1/3
av stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Kravet må
gå via styret.
2.5 Årsmøtet fastsetter medlemskontingent.
2.6 Årsmøte skal gi ”tiende” til et prosjekt utenfor
klubben. Årsmøte bestemmer beløpet og hvem det skal gå
til.
3.Styret
3.1 Styret vil til en hver tid være ansvarlige for
avdelingens drift.
3.2 Styret konstituerer seg med nestleder/sekretær og
kasserer.
3.3 Vararepresentant har møte- og talerett i styret.
3.4 Alle i styret må bære ryggmerket og avdelingens
undermerke.
3.5 Det skal føres protokoll og regnskap. Årsmelding og
regnskap skal legges frem på årsmøtet.
3.6 Ved stemmelikhet har avdelingsleder dobbeltstemme
4.Medlemsbestemmelser
4.1 For å være medlem i avdelingen må man være fylt
18.år og medlem i HR sentralt.

4.2 Potensielle medlemmer bør bruke tid til å bli kjent
med arbeidet og miljøet i klubben før medlemskap er
aktuelt.
4.3 Bekjenne Jesus Kristus som Herre og Frelser.
4.4 Støttemedlemmer har ingen forpliktelser, men vil få
tilsendt informasjon angående avdelingen.
5.Regler for merker
5.1 Styret tildeler avdelingens undermerke etter enkel
søknad og minimum 6 måneders medlemskap.
Avdelingsleder og et styremedlem skal ha en samtale
med undermerkesøker.
5.2 Ryggmerke og undermerke skal ikke brukes slik at det
er til skade for klubben.
6.Undermerkesøkere bør i tillegg til de sentrale
statuttene:
6.1 Ha tilhørighet til en menighet der behovet for
undervisning, veiledning og sjelesorg i hovedsak blir
dekket.
6.2 Vise engasjement og iver gjennom deltagelse i
avdelingens åndelige fellesskap, arbeid, dugnader og andre
oppgaver i klubben. Bidra til positivt miljøet i avdelingen,
skape samhold og delta i sentrale arrangementer.
6.3 Nye medlemmer i avdelingen som allerede bærer
ryggmerket, skal normalt søke om å få bære avdelingens
undermerke på lik linje med andre undermerkesøkere.
7.Ryggmerkesøkere skal før det er anledning til å søke
om ryggmerket:
7.1 Ha deltatt på 5 MC-relaterte arrangement med
avdelingsundermerket på. (MC treff, MC utstillinger,
vårslepp etc.)
7.2 Ha sertifikat klasse A og disponere motorsykkel.
Styret kan gi dispensasjon for ektefelle til eksisterende
medlemmer.
7.3 Være bevisste på hvorfor de søker om ryggmerke,og
hva utfordringer dette kan få.
8.Oppførsel til skade for klubben.
8.1 Dersom medlemmers oppførsel kan skade klubben
innad eller utad skal styret ta dette opp med
vedkommende. Dersom det ikke vises vilje til
korreksjon skal sentralstyret kontaktes.
9.Annet
9.1 Medlemmer som velger å legge ned engasjementet i
avdelingen og synliggjør det ved ikke å betale
kontingenten og slutter å bruke merkene, regnes som nye
medlemmer dersom de vil gjenoppta aktiviteten.
9.2 Dersom avdelingen avvikles, tilfaller avdelingens
eiendeler og midler Holy Riders MC sentralt.
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