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Styrevedtekter for Norsk Modell Speed Båt Forbund. 

Vedtatt på årsmøtet i Drammen 1992. Para 3 revidert på årsmøtet i 2021. 

§1 

Forbundets navn er Norsk Modell Speed Båt Forbund. I internasjonale sammenhenger 

brukes navnet Norwegian Model Power Boat Assosiation. Forkortelsene er henholdsvis 

NMSBF og NMPBA. 

§2 

Forbundets formål er ved samarbeid å fremme medlemmenes felles interesse innen 

aktiviteten radiostyrte modellbåter. Videre å ta ut kjørere som skal representere forbundet og 

Norge i internasjonale konkurranser, og å stå for eventuelle internasjonale konkurranser 

arrangert i Norge. Forbundet har også hovedansvar for at de bestemte NorgesCup 

arrangement blir arrangert. 

§3 

Medlemmer i forbundet er organiserte klubber i Brønnøysundregistrene som: 

- Arrangerer el bidrar til gjennomføring av modell speedbåt løp 
- Betaler forbundskontingent og innordner seg de til enhver tid gjeldende regler 

- Leverer årsmelding/beretning og regnskap 
§4 

Kontingentens størrelse vedtas på årsmøtet og gjelder for et år. For klubber tilsluttet 

forbundet, betales kontingent etter antall medlemmer den lokale klubben måtte ha. 

Kontingenten betales forskuddsvis, og skal være innbetalt til forbundet senest 31.mars hvert 

år. Medlemmer eller klubber som ikke har betalt innen fristen, anses som utmeldt av 

forbundet. Kontingent innbetalt etter 1.nov gjelder som kontingent for påfølgende år. 

§5 

Styret skal bygges opp på følgende måte:  

Hver klubb bestemmer seg for den representant som skal representere klubben i styret. 

Disse forslag sendes det sittende styret innen 31. desember året før årsmøtet avholdes. 

Formann velges av årsmøtet. Styret konstituerer seg selv og oppnevner sekretær og 

kasserer. De resterende klubbrepresentanter blir styremedlemmer. På årsmøtet kan hver 

klubb stille med to representanter, men kun den av klubbens representant som sitter i styret 

har stemmerett. Kun i de tilfeller hvor styreantallet er et liketall, har formannen 

dobbeltstemme. Hver av klubbene kan stille med en vararepresentant ved 

hovedrepresentantens fravær. Ved fremming av spesielle saker for styret kan andre 

personer trekkes inn. Disse har ingen stemmerett. Medlemmer som gjennom sitt 

arbeidsforhold eller på annen måte, ved en avstemming, kan ha økonomisk fordel av å 

påvirke avgjørelsen, regnes i den vedrørende sak som inhabil, og får derved ikke delta i 

avstemmingen. Styret er beslutningsdyktig dersom minst 2/3 av styret er til stede.  
Styrevedtak krever simpelt flertall. Styret er forbundets eneste bevilgende organ. Styret 

velges for ett år om gangen. 



 

§6 

Alle saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret ihende senest 31.desember året 

før årsmøtet holdes. Innkallingen med saksdokumenter sendes til alle registrerte betalende 

medlemmer. Årsmøtet avholdes innen ultimo februar hvert år, og kalles inn med minst 3 

ukers varsel. Dagsordenen vil da se ut som følger: 

1. Godkjenning av innkallelsen til årsmøte. 

2. Årsberetninger. 

3. Regnskap. 

4. Valg. 

5. Innsendte saker. 

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det eller når minst 1/3 av 

medlemmene krever det. Disse kunngjøres på samme måte som ordinære årsmøter og 

kalles inn med minst 2, to, ukers varsel. Ekstraordinære årsmøter kan kun behandle den eller 

de saker kravet om årsmøte omfatter. P.g.a. stor geografisk spredningen på 

styremedlemmene, vil det være naturlig å legge eventuelle styremøter til de forskjellige 

konkurransene. Det er formannens ansvar å orientere om dette, og å sørge for at disse 

møter avholdes. 

§7 

Formannen har den daglige ledelsen av forbundet. Formannen eller sekretæren skal anvise 

alle utbetalinger. Formannen leder styrets forhandlinger og forbundets møter. I formannens 

fravær fungerer sekretæren som formann og formannens vararepresentant som 

styremedlem. Sekretæren skal føre protokoll over styremøter og årsmøter. Sekretæren skal i 

samråd med formannen føre forbundets korrespondanse. Kassereren fører forbundets 

regnskap og medlems- fortegnelse. Forbundets midler skal oppbevares på bank- eller post-

konto. Penger kan ikke tas ut uten formannens eller kassererens underskrift. Kassereren 

fører også fortegnelse over forbundets utstyr. 

§8 

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinære eller ekstraordinære årsmøter, etter å ha 

stått på sakslisten, og krever 2/3 flertall blant de frammøtte styremedlemmene. 

§9 

Skulle det oppstå ønske om oppløsning av forbundet, må dette i så fall besluttes med 2/3 

flertall blant alle medlemmene i forbundet. Voteringen skal foregå skriftlig. Gjenopprettes ikke 

forbundet innen 2, to, år, skal forbundets pengebeholdning og eiendeler skjenkes til et 

passende formål. 


