Stiftelsesdokument og vedtekter
Klasseklubben for den internasjonale entypebåten Melges 24 ble stiftet på konstituerende møte på
Dronningen 07.11.95. Møtet ble satt kl. 18:15. Tilstede var følgende initiativtagere : Tom B.K. Knutsen,
Peter Høeg jr., Hans Jørgen Nilsen og Peter T.M. Brandt jr.. Tom B.K. Knutsen ble valgt som
fungerende sekretær frem til første offisielle årsmøte og valgt til å undertegne stiftelsesdokumentet.
§ 1 Klasseklubben bærer navnet Melges Norway. Dens sete er i Oslo.
§ 2 Formålet med Melges Norway er å utbre interessen for og utbredelsen av seilbåttypen Melges 24 i
Norge.
§ 3 Medlemsskap i Melges Norway er åpent for enhver som har interesse for Melges 24. Medlemmer
kan ekskluderes av styret ved manglende kontingentinnbetaling eller brudd på seilreglementets § 69
§ 4 Melges Norway skal ha et styre bestående av minimum 3, maksimum 5 medlemmer, hvorav en
skal velges som formann, en som sekretær og en som kasserer. Styret velges av årsmøtet for et år av
gangen og skal forestå den daglige drift av Melges Norway samt utpeke klasseklubbens revisor og
tekniske klassemåler. Avstemninger i styret avgjøres med alminnelig flertall. Stemmerett i styret kan
utøves ved skriftlig fullmakt. Formann, sekretær og kasserer tegner for klasseklubben.
§ 5 Det skal arrangeres årsmøte hvert år i 1. kvartal. Innkalling til årsmøtet skal foretas skriftlig til alle
medlemmene med minimum 14 dagers varsel.
Årsmøtet skal behandle :
a) styrets årsmelding
b) regnskapet
c) medlemskontingent
d) valg av styre
e) innkomne saker
§ 6 Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret bestemmer det eller 1/3 av medlemmene krever
dette. Innkalling skal skje skriftlig med minimum 14 dagers varsel.
§ 7 Lovendringer kan kun foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall blant
båteierne. Kun en stemme pr. båt gjelder.
§ 8 Det påligger styret å finne arrangør av årets nasjonale mesterskap.
§ 9 Ved arrangement av nasjonalt- eller internasjonalt mesterskap, skal Melges Norway samarbeide
med arrangerende forening om den tekniske kontroll.
§ 10 N.S.F.´s oppløsningsparagraf (kan ikke endres)
Oslo, 07.11.95.
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