
§1 Navn 

1. Organisasjonens navn er Norsk Organisasjon for Terrengsykling xxxxxx Omegn, forkortet 

NOTS xxx. 

§2 Formål 

1. NOTS xxx er en uavhengig interesseorganisasjon og et talerør for alle terrengsyklister i 

Drammen og Omegn. 

2. NOTS xxx skal arbeide for terrengsyklistenes rettigheter. 

3. NOTS xxx skal arbeide for at terrengsykling utøves på en måte som tar de nødvendige 

hensyn både til naturen og alle brukere av denne. 

4. NOTS xxx skal samarbeide med myndigheter, grunneiere og andre organisasjoner for å 

nå sine mål. 

§3 Medlemskap 

1. Medlemskap i NOTS xxx er åpent for alle som er enige i organisasjonens formål. 

2. Medlemskap løses i moderorganisasjonen Norsk Organisasjon for Terrengsykling sentralt. 

3. Vedtak om eksklusjon av medlemmer kan gjøres av det sittende styret i NOTS xxx i 

samråd med NOTS sentralt. 

4. Medlemsavgift skal betales årlig til NOTS sentralt. 

5. Alle inntekter fra medlemskap går til Norsk Organisasjon for Terrengsykling sentralt. 

§4 Virksomhet 

1. Politisk innflytelse. NOTS xxx skal søke å aktivt delta i politiske diskusjoner, høringer og 

planarbeid for å sikre at vedtak som berører terrengsykling ivaretar utøvernes 

interesser. 

2. Opplysningsarbeid. 

a. Innad: NOTS xxx skal informere norske terrengsyklister, organiserte så vel som 

uorganiserte, om organisasjonens retningslinjer for terrengsykling, og således 

søke at alle terrengsyklister i Norge utøver aktiviteten på en måte som er 

forenlig med hensyn til naturen og alle brukere av den. 

b. Utad: NOTS xxx skal spre informasjon om terrengsykling slik at det skapes en 

positiv holdning til aktiviteten. 

3. Vedlikehold og tilrettelegging. NOTS xxx skal samarbeide med myndigheter, grunneiere 

og organisasjoner for å bidra til vedlikehold av friluftsområder og tilrettelegging for 

terrengsykling slik at de kan være til glede og nytte for alle brukergrupper. 

§5 Finansiering 

1. NOTS xxx finansieres gjennom støtte fra NOTS sentralt. Støttens størrelse fastsettes av 

NOTS sentralt. 

2. NOTS xxx skal søke om offentlige midler. 

3. NOTS xxx kan ta imot gaver og donasjoner på uforpliktende grunnlag. 



§6 Årsmøtet 

1. Årsmøtet er NOTS høyeste organ og avholdes en gang i året. Styret har ansvar for at 

innkallelse publiseres på NOTS sine internettsider senest 6 uker før årsmøtet. Årsmøtet 

skal avholdes senest 1. mars påfølgende år. 

2. Årsmøtet er åpent for alle medlemmer i NOTS som har betalt årskontingent, og alle 

medlemmer kan fremme saker. Saker som det skal fattes vedtak på, må være styret i 

hende senest fire uker før årsmøtet. Kun personlige medlemmer over 14 år har 

stemmerett. 

3. Styret er pålagt å publisere endelig saksliste senest to uker før årsmøtet. 

4. Årsmøtet skal gjøre vedtak innenfor følgende områder: 

o Årsberetning fra Styret. 

o Arbeidsplan for påfølgende år. 

o Regnskap. 

o Budsjett. 

o Valg av styre i henhold til paragraf 7. 

o Valg av valgkomité. 

5. Valgkomitéen skal bestå av tre fullt betalende medlemmer. Denne komitéen innstiller 

forslag til nytt styre på årsmøtet, og bør ikke bestå av ordinære styremedlemmer. 

 

§7 Styret 

1. NOTS xxx skal ha et styre på inntil seks medlemmer etter Årsmøtets nærmere 

beslutning. 

2. Styret består av leder, sekretær, kasserer og inntil tre ordinære styremedlemmer som 

alle velges av Årsmøte for en periode på inntil to år av gangen. Tjenestetiden regnes 

fra valget. Den opphører ved avslutningen av Årsmøtet i det året tjenestetiden utløper. 

Selv om tjenestetiden er utløpt, skal styremedlemmet bli stående i vervet inntil nytt 

medlem er valgt. 

3. Styret er NOTS xxx øverste organ i tiden mellom årsmøtene og er ansvarlig ovenfor 

Årsmøtet. 

4. Styret kan treffe beslutning når mer enn halvdelen av medlemmene er til stede eller 

deltar i styrebehandlingen, om ikke strengere krav er fastsatt i vedtektene. Styret kan 

likevel ikke treffe beslutning uten at alle styremedlemmene så vidt mulig er gitt 

anledning til å delta i behandlingen av saken. 

5. En beslutning av styret krever at flertallet av de styremedlemmer som deltar i 

behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen 

stemmer for. 

6. Styret innstiller i alle saker til Årsmøtet, med unntak av i saker der vedtekten eller 

Årsmøtet har bestemt noe annet. Styret disponerer organisasjonens midler innenfor de 

rammene som Årsmøtet har vedtatt og i henhold til vedlegget «Retningslinjer for 

økonomistyring». Vedlegget revideres ved hvert årsmøte 

 



§8 Oppløsning 

1. Vedtak om oppløsning av NOTS xxx er gyldig når minst ¾ av Årsmøtet aktivt stemmer 

for forslaget på to ordinære Årsmøter på rad. 

2. Ved første ordinære årsmøte skal det ved avstemning bestemmes hvem overskytende 

midler skal tilfalle. 

§9 Lovendringer 

1. Endring av disse lover vedtas på Årsmøtet og krever 2/3 flertall eller mer og trer i kraft 

etter Årsmøtets slutt. 

 

Vedlegg 1: Retningslinjer for økonomistyring. 

1. Kasserer kan kvittere for beløp opp til NOK 5000. 

2. Styret må godkjenne utgifter som overstiger NOK 5000. 

 


