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§1

RSSK ledes av et styre, bestående av 5 representanter. Hvis en representant fratrer sitt
verv i styret, går vararepresentanten inn i en styrefunksjon ut perioden.

Formål



§2

RSSK skal være et samlingspunkt for snøscooterinteresserte i vår region.
RSSK skal drive positiv holdningspåvirkende informasjon og kunnskapsformidling
angående bruk av snøscooter i utmark og på islagte vassdrag.








Medlemskap



§3

RSSK er åpen for alle snøscooterinteresserte.
Medlemskap er kun gyldig når årlig kontingent er innbetalt.

§6

Årsmøte





§4

Årsmøtet er RSSK høyeste organ.
Årsmøtet skal avholdes i februar.
Innkalling til årsmøtet skal være skriftlig, og minst 2 –to- uker før fastsatt møtedato.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal være styre skriftlig i hende minst 1 –
en- uke før årsmøtet.
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§8



Styret, eller en sammenslutning på minimum 10 % av medlemmene, kan innkalle til
ekstraordinært årsmøte.

§9
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Forslag til vedtektsendringer må være oversendt styret senest 4 –fire- uker før
årsmøtet.
Endringsforslag skal være framlagt for medlemmene for uttalelse senest 2 –to- uker
før årsmøtet.

Kontingent
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Valgkomiteen skal bestå av 2 –to- representanter med funksjonstid på 2 –to- år, dvs.
at en representant velges ny hvert år.
Valgkomiteen oppfordres til kjønnsnøytral fordeling i styrets sammensetning (jfr.
Likestillingsloven), såfremt dette lar seg gjøre.
Valgkomiteen skal komme med innstillinger til de øvrige komiteer som klubben til
enhver tid har.
Styrerepresentanter som ikke ønsker gjenvalg, skal melde dette skriftlig til
valgkomiteen senest 2 –to- uker før årsmøtet.
Valgkomiteen plikter og føre protokoll.
Dersom valgkomite ikke velges, overtar styret dens funksjon.

Vedtektsendringer


Ekstraordinært årsmøte:

Styret velges for 2 –to- år, varamedlem velges for 2 –to- år.
Kun 3 –tre- av styrets representanter kan være på valg samtidig.
Valget foregår skriftlig, dersom forslag om det fremmes, ellers ved stemmetegn.
Komiteer utnevnes av styret ved behov, etter innstillinger fra valgkomiteen.

Valgkomite


Åpning av leder, som også leder møtet.
Valg av referent.
Valg av 2 –to- representanter til signering av protokoll,
Godkjenning av innkalling.
Godkjenning av antall stemmeberettiget.
Godkjenning av årsmelding.
Godkjenning av neste sesongs aktivitetsplan.
Godkjenning av regnskap og budsjett.
Fastsettelse av kontingent.
Fastsettelse av styrehonorar.
Innkommende saker.
Valg.

Leder
Nestleder, løypeansvarlig
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
Styremedlem, varamedlem

Funksjonstid og valg





Dagsorden / Sakliste for årsmøtet













Styrets sammensetning

Den årlige medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet etter innstilling fra styret.
Kontingenten for medlemskapet forfaller til betaling 30.12 for påfølgende sesong.
Kontingent som ikke er betalt, medfølger tap av stemme- og uttalelses rett på
årsmøtet. Andre rettigheter og fordeler som medlemmene har igjennom klubben
bortfaller også.
Innbetalt kontinent refunderes normalt ikke.
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§15


Styrets plikter
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Styret plikter å iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser, såfremt disse ikke
strider med gjeldende lover og forskrifter.
Styret plikter å representere klubben på best mulig måte, samt svare høflig, saklig og
oppriktig på alle forespørsler, både internt i klubben og av eksterne.
Styret plikter å føre møtebok og protokoll.
Styret må være minimum 4 –fire- representanter for og fatte gyldig vedtak.

Medlemmenes plikter

Tvister


§17

Aktiviteter


Medlemmene forplikter seg til å holde seg orientert om de lover og regler som til en
hver tid er gjeldene i både Norge og Sverige.
Medlemmene forplikter seg til og følge de kjøreregler som gjelder for kjøring på både
klubbens- og andre klubbers løyper og løypenett.

Godtgjørelse
Representanter og andre utsendinger kan få dekket sine faktiske utgifter til møter og
kurs som angår klubbens drift, dog ikke styremøter. Utgifter dekkes iht. Statens
reiseregulativ sine takster ved fremlegging av reiseregning med kvitteringer.
Styret godkjenner refusjon av slike utgifter.

Alle tvister mellom RSSK og det enkelte medlem, eller mellom medlemmene
innbyrdes om forståelsen og gjennomføringen av disse vedtekter, avgjøres bindene
for alle parter (jfr. Tvisteloven) av en voldgiftsrett på 3 –tre- medlemmer. Av disse
velger partene 1 –ett- medlem hver. Den tredje, som skal fungere som formann,
oppnevnes av konfliktrådet i Røyrvik.




RSSK skal påvirke sine medlemmer til og kjøre og utøve alle former for aktivitet på en
slik måte at aktivitetene er til hygge og glede for alle, og på en slik måte som fremmer
aktiviteten i omgivelsene.
RSSK skal utøve varsomhet mot naturen, og dens verdier, samt påse at denne ikke
skades eller forurenses på noen måte.
RSSK skal arbeide for og etablere et godt samarbeid på alle plan med andre
snøscooterklubber, grunneiere, offentlig forvaltning og andre som har naturlig
tilhørighet til våre aktiviteter.

Eksklusjon
Styret kan ekskludere medlemmer som på grunn av forhold som, eller bevist
handlemåte, har forvoldt klubben skade. Styret fastsetter eksklusjonstiden hvert
enkelt tilfelle. Saksdokumenter sendes de berørte parter.
Eksklusjon medfører tap av alle rettigheter som klubbens medlemmer innehar, samt
inndragning av medlemskort og kjøretillatelse på klubbens løypenett.
Den som er ekskludert, kan anke avgjørelsen. Skriftlig anke må være styre i hende
innen 3 –tre- uker etter mottatt avgjørelse fra styret. Ved en eventuell anke vil de
berørte parter innkalles til styremøte, hvor anken blir behandlet. Alle parter har rett til
og komme med forklaring.

Oppløsning
For at klubben skal kunne oppløses, må forslag om dette, være i styrets hende
senest 4 –fire- uker før årsmøtet. Ved avstemming kreves et flertall på minimum 75 %
av medlemmene.
Disponering av klubbens midler ved en eventuell oppløsning besluttes på årsmøtet.

Utmelding
Den enkelte medlem har full utmeldingsrett fra RSSK. Ved manglende betaling av
medlemskontingent, blir medlem strøket fra medlemslistene.
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