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TILLITSVALGTE I STYRET  

STYREMEDLEMMER 2007-2008 

FORMANN 

formann@maritim-modellklubb.no 

Ståle Sannerud 

Trondheimsveien 79 

0565 Oslo 

Tlf: 909 20 684 

Privat e-post: ssanneru@chello.no  

NESTFORMANN 

Jan Wellén 

Skådalsveien 22F 

0781 Oslo 

Tlf: 22 14 84 37 / 909 21 866 

E-post: jan.wellen@hotmail.com 

SEKRETÆR 

Martin Gulliksen 

Jongsstubben 19 

1337 Sandvika 

Tlf: 67 50 43 37 / 412 51 177 

E-post: gullmoe@online.no 

KASSERER 

Jens Framnes 

Eftasåsen 38 

0687 Oslo 

Tlf: 22 26 93 66 

E-post: jensfra@frisurf.no 

STYREMEDLEM 

Steinar Sypriansen 

Østliveien 20E 

1811 Askim 

Tlf: 69 88 03 83 / 909 55 702 

E-post: sypri@online.no 
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Vedtatt 9.3.1981, endret 18.3.1989, 17.3.1999 og 21.4.2004. 

§ 1 Navn: Maritim Modellklubb. Sete i Oslo, stiftet 24. 

april 1979. 

§ 2 Medlemskap: Som medlemmer kan opptas alle som 

har interesse for klubbens virke og formål, jfr. § 3. 

Enhver opptagelse må være godkjent av styret. 

§ 3 Formål: Klubben er upolitisk og selvstendig. Klub-

ben har til oppgave å fremme interessen for korrekte 

skipsmodeller. Ved opplæring av medlemmene tek-

nisk og praktisk, gjennom foredrag og instruksjoner, 

ved avholdelse av konkurranser, utstillinger, stevner 

og lignende, samt ved å skaffe gode og instruktive 

tegninger, byggebeskrivelser og ved å stå som rådgi-

ver i alle modellspørsmål, samt oppgaver som står i 

tilknytning til dette. 

§ 4 Klubbens høyeste myndighet er generalforsamlingen. 

Ordinær generalforsamling avholdes senest 31. mars 

hvert år. Ekstraordinær generalforsamling avholdes 

når minst to av styrets medlemmer eller minst 10 av 

klubbens medlemmer krever det. Innkallelse til gene-

ralforsamling skjer med minst 14 dagers varsel, 

skriftlig til samtlige medlemmer. I innkallelsen skal 

redegjøres for hvilke saker som skal behandles. 

§ 5 Ethvert medlem som har betalt kontingent har stem-

merett på generalforsamlingen. Alle beslutninger 

avgjøres ved alminnelig flertall av de fremmøtte 

deltakere, med mindre noe annet følger av disse 

vedtekter. 

§ 6 Beslutning om klubbens oppløsning kan kun fattes 

på generalforsamling med 2/3 flertall hvor minst 

halvparten av medlemmene er tilstede. Er det ikke 

tilstrekkelig antall medlemmer tilstede, kan ny gene-

ralforsamling innkalles med 14 dagers varsel, og 

denne er da beslutningsdyktig uansett de møtendes 

antall. I tilfelle av klubbens oppløsning skal dens 

midler tilfalle Norsk Sjøfartsmuseum. 

§ 7 Vedtektsendringer fattes på generalforsamlingen 

med 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer. Forslag 

til vedtektsendringer må være styret i hende minst 

en måned før nærmeste generalforsamling. 

§ 8 Styret velges på ordinær generalforsamling. Styret 

består av fem medlemmer. Formann, nestformann, 

sekretær og kasserer har en funksjonstid på to år, 

men formann og sekretær velges det ene året og  

nestformann og kasserer det andre året. Styremed-

lemmet har ett års funksjonstid. Dessuten velges en 

revisor, valgkomité (to medlemmer) og festkomité (to 

medlemmer). Disse har ett års funksjonstid.  Det 

velges også programkomité (2 medlemmer) med to 

års funksjonstid, samt en takseringskomité beståen-

de av tre medlemmer som velges på ubestemt tid. 

§ 9 Styret leder foreningens drift. Til den ordinære gene-

ralforsamling utarbeider styret årsregnskap samt 

beretning om foreningens virksomhet det forløpne år. 

Formannen, eller i hans fravær nestformannen leder 

forhandlingene på generalforsamlingen. 

§ 10 Kontingenten fastsettes av generalforsamlingen for 

ett år av gangen. Medlemmer som ikke har betalt 

sin kontingent innen regnskapsårets utgang  blir 

automatisk strøket som medlem. Personene kan gjen-

inntas etter godkjennelse av styret etter å ha betalt 

alle forfalne kontingenter pluss eventuelle administ-

rasjonsomkostninger. 

§ 11 En generalforsamling kan utnevne personer som har 

ytet en betydningsfull  innsats for klubben, til æres-

medlem. Vedtak om utnevnelse av æresmedlem 

krever 2/3 flertall blant de fremmøtte medlemmer. 

Styret kan foreslå kandidater for generalforsamling-

en, og skal begrunne sitt forslag. Forslag behøver 

ikke være kunngjort på forhånd i innkallingen til 

generalforsamling. 

VEDTEKTER FOR MARITIM MODELLKLUBB 


