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KAPITTEL I
NAVN, FORMÅL, KONTOR OG OMRÅDE

Artikkel 1. I overensstemmelse med norske lovfestede foreningsrettslige prinsipper er det med dette
etablert en ikke-økonomisk forening med rettslig handleevne under navnet H.O.G. Chapter
Rogaland.
Foreningen er berettiget til å identifisere seg som en Harley Owners Group forening på
brevhode og annet skriftlig materiale, forutsatt at foreningen har mottatt tillatelse til dette.
Tillatelse gis i form av en tidsbegrenset lisensavtale som gjelder ved siden av disse vedtekter.
“Harley Owners Group” og “H.O.G.” er registrerte varemerker. Foreningen skal ikke under
noen omstendigheter inkludere disse varemerker i sitt navn. All annen bruk av disse
varemerker er underlagt betingelsene i den ovennevnte lisensavtale.
Artikkel 2. Foreningen skal nedsettes for en ubestemt tidsperiode.
Artikkel 3. Foreningen skal drives i en familieorientert ånd og skal være politisk og religiøs
nøytral.
Artikkel 4. Foreningens formål er:
a) å skape en plattform for å fremme aktiviteter, styrke kommunikasjonen og fremme utveksling
av informasjon mellom eiere av Harley-Davidson og Buell motorsykler.
b) å fremme kameratskap mellom motorsyklister.
c) å forsterke publikums bilde av motorsykkelkjøring.
Artikkel 5. Foreningens formål skal oppnås ved hjelp av:
a) å samle Harley-Davidson og Buell kjørere og deres familier, samt entusiaster som deler en
felles interesse.
b) ved å representere de beste Harley-Davidson tradisjoner utad.
c) å likestille menn og kvinner i alle poster, bestemmelser og aktiviteter.
d) velferdsaktiviteter.
e) å holde regelmessig kontakt med andre innenlandske og utenlandske avdelinger; og
f) å organisere arrangement som fremmer foreningens formål slik det er beskrevet over og i
H.O.G.Charter (H.O.G.s stiftelsesdokument)
Foreningen skal alltid handle til medlemmenes felles fordel uten å søke å oppnå noen form
for økonomisk gevinst. Alle bidrag, inntekter og midler skal utelukkende benyttes for å
fremme Foreningens formål. Kun administrative utgifter i forbindelse med promotering av
Foreningens formål skal refunderes. Ingen skal motta noen form for godtgjørelse.
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Artikkel 6. Foreningens forretningskontor skal være i Stavanger og Foreningen skal utvikle sine
aktiviteter i Norge i distriktet Rogaland
Artikkel 7. Foreningen skal til enhver tid være tilknyttet en Sponsoring Dealer (Sponsende
Forhandler) og skal motta og opprettholde status som en lokal H.O.G. Europe avdeling.
Dersom Sponsoring Dealer (Sponsende Forhandler) er et juridisk rettsubjekt, skal en Dealer
Operator (Forhandler Operatør) inneha alle de funksjoner og verv som tilligger Sponsoring
Dealer (Sponsende Forhandler).
Harley Davidson Stavanger AS skal tjene som Sponsoring Dealer (Sponsende Forhandler)
for Foreningen.

DEFINISJONER
I disse vedtekter skal de følgende betegnelser ha den betydning som fremgår herunder:
a)

Harley Owners Group Europe eller H.O.G. Europe: den organisasjon som er ansvarlig
for koordinering av H.O.G. programmet i Europa.

b)

Harley Owners Group Charter eller H.O.G. Charter: et document som fremstiller
H.O.G. programmets grunnleggende filosofi og prinsipper.

c)

Sponsoring Dealer (Sponsende Forhandler): en autorisert Harley-Davidson forhandler
som er tilknyttet Foreningen.

d)

Authorisert Harley-Davidson Forhandler: en forhandler av Harley-Davidson produkter
utnevnt av en Harley-Davidson enhet eller av en autorisert Harley-Davidson distributør ved
skriftlig forhandleravtale, og som i denne egenskap innehar et Harley-Davidson
forhandleridentifikasjonsnummer.

e)

Dealer Operator: den person som, foruten innehaveren av forhandlervirksomheten, har full
kompetanse med hensyn til driftsledelsen av forhandlervirksomheten.

KAPITTEL II
FORENINGENS ORGANER
Artikkel 8. Foreningens styrende organer er Generalforsamlingen og Styret.
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KAPITTEL III
STYRET
Artikkel 9. Foreningen skal ledes og representeres av et Styre.
Styret utnevnes av Generalforsamlingen. Antall styremedlemmer fastsettes av
Generalforsamlingen, men slik at antallet ikke på noe tidspunkt skal være under fire. Styret
kan til enhver tid fremme et begrunnet forslag til Generalforsamlingen om økning av antall
styremedlemmer.
Styrets medlemmer kan ha primærfunksjoner og tilleggsfunksjoner.
Styret har fem primærfunksjoner: Styreformann, Viseformann, Sekretær, Kasserer og
Sponsoring Director (Sponsende Direktør). Styrets primærfunksjoner skal oppfylles. Styret
velger blant sine medlemmer Styreformann, Viseformann, Sekretær og Kasserer. Sponsoring
Dealer (Sponsende Forhandler) oppfyller funksjonen som Sponsoring Director (Sponsende
Direktør). Funksjonen som Sponsoring Director (Sponsende Direktør) kan kombineres med
en av de øvrige primærfunksjoner. Funksjonen som Kasserer og Sekretær kan også
kombineres med en annen primærfunksjon.
Styret har tilleggsfunksjoner:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Road Captain
Activities officer
Ladies of Harley officer
Editor
Safety officer
Photographer
Historian
Membership officer
Webmaster
Tilleggsfunksjonene skal deles mellom de eksisterende styremedlemmene etter styrets eget
skjønn. En primærfunksjon kan kombineres med en eller flere tilleggsfunksjoner.
Tilleggsfunksjoner kan også kombineres.
Det skal ikke betales vederlag for å besitte en posisjon i styret/være medlem av styret.

Artikkel 10. Sponsoring Dealer (Sponsende Forhandler) utnevnes som et medlem av Styret for en
ubestemt periode, og innehar funksjonen som Sponsoring Director (Sponsende Direktør). De
øvrige medlemmer av Styret utnevnes for en periode på ett (1) år og velges fra en liste som er
forberedt og godkjent av Sponsoring Dealer (Sponsende Forhandler).
Sponsoring Dealer (Sponsende Forhandler) skal i god tro vurdere alle søknader han mottar
fra medlemmer av Foreningen. Den liste som forberedes av Sponsoring Dealer (Sponsende
Forhandler) skal representere Foreningens mangfoldighet, og skal inneholde flere navn enn
det er tilgjengelige posisjoner i Styret. Sistnevnte krav gjelder ikke dersom søknadene er
mangelfulle, eller hvis Sponsoring Dealer (Sponsende Forhandler) i god tro bestemmer at
enkelte personers søknader ikke er i samsvar med Foreningens interesser, og at kun
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utilstrekkelige søknader er igjen. Sponsoring Dealer (Sponsende Forhandler) skal begrunne
avvisning av søknader.
Artikkel 11. Et styremedlems mandat avsluttes:
1.
2.
3.
4.

ved uttrykkelig og frivillig oppsigelse sendt Styret ved skriftlig melding.
ved oppsigelse av medlemskapet.
når styremedlemmet fjernes etter avgjørelse truffet av den Ekstraordinære
Generalforsamling.
utløp av den tidsperiode styremedlemmet ble utnevnt for.

Sponsoring Director (Sponsende Direktør) skal forlate sin posisjon når han mister status som
autorisert Harley-Davidson forhandler.
Sponsoring Dealer (Sponsende Forhandler) har rett til å fremme forslag for den Ekstraordinære
Generalforsamling å avsette et styremedlem. For å behandle forslaget skal Styret innkalle til
Ekstraordinær Generalforsamling innen en (1) måned. Sponsoring Dealers (Sponsende Forhandlers)
forslag skal godtas med mindre mer enn femti prosent (50 %) av alle Foreningens medlemmer
stemmer mot, enten disse er tilstede eller representert ved den Ekstraordinære Generalforsamling.
Artikkel 12. Styremedlemmer hvis periode for utnevnelse til Styret er utgått, skal fortsette i sin stilling
inntil den som skal erstatte styremedlemmet påtar seg vervet.
Artikkel 13. Styret skal avholde møte etter innkallelse fra Styreformannen, innkallelse fra Viseformannen
i Styreformannens fravær og etter anmodning fra to (2) av Styrets medlemmer. Møtet er
lovlig satt dersom tre (3) av Styrets medlemmer deltar. For det tilfelle at Styret ikke er
beslutningsdyktig skal Styreformannen eller Viseformannen i Styreformannens fravær innen
tre (3) arbeidsdager innkalle til et nytt møte med samme agenda. Styret fatter sine
beslutninger med alminnelig flertall. Styret skal ta Foreningens interesser og mål i
betraktning når det fatter sine beslutninger.
Artikkel 14. Styrets kompetanse skal i alminnelighet omfatte alle handlinger som vedrører Foreningens
målsetninger, så lenge disse handlinger i henhold til vedtektene ikke krever utrykkelig
tillatelse fra Generalforsamlingen.
Følgende omfattes av Styrets særlige kompetanse:
a)

Utarbeidelse av årsberetning og årsregnskap og fremleggelse av dette for
Generalforsamlingen til dennes godkjennelse.

b)

Utarbeidelse av budsjett og aksjonsplan for hvert år og fremleggelse av dette for
Generalforsamlingen til dennes godkjennelse.

c)

Beslutte at nye medlemmer skal tillates adgang til Foreningen. Avslag krever ikke
begrunnelse.

d)

Treffe vedtak om eksklusjon av medlemmer av Foreningen.

e)

Oppnevne stedfortredere til å utføre bestemte aktiviteter for Foreningen.
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f)

Utøve enhver annen oppgave som ikke eksklusivt omfattes av Generalforsamlingen
kompetanse.

Artikkel 15. Styreformannen skal ha følgende kompetanse: å lovlig representere Foreningen fremfor
ethvert offentlig eller privat organ; å innkalle, lede og heve Styre- og
Generalforsamlingsmøter, samt å rettslig binde Foreningen med sin underskrift i forbindelse
med spørsmål knyttet til verdier under €500; foreta betalinger med Kasserers signatur, og ved
sin signatur godkjenne dokumenter, protokoller og korrespondanse; å håndtere ethvert
område egnet for Foreningens alminnelige forretningsdrift, uten annen forpliktelse enn å
informere Styret i ettertid.
Artikkel 16. Viseformannen skal erstatte Styreformannen ved hans/hennes fravær ved sykdom eller
enhver annen årsak, og skal i den forbindelse ha samme kompetanse som Styreformannen.
Artikkel 17. Sekretæren er ansvarlig for driften av Foreningenes administrative saker. Sekretæren skal
utstede sertifikater og utføre alle nødvendige skritt i forbindelse med oppdatering av
offisielle dokumenter og Foreningens medlemsarkiv. Han/hun skal oppbevare Foreningens
dokumentasjon, være ansvarlig for underretninger som skal overgis som følge av utnevnelse
av styremedlemmer og andre beslutninger som er påkrevd å registrer i registrene, levere
årsregnskap og oppfylle alle lovbestemte dokumentariske forpliktelser.
Artikkel 18. Kassereren skal administrere Foreningens finanser, samle inn og oppbevare Foreningens
midler og foreta Foreningens regnskapsføring i samsvar med gjeldende lovgivning. Med sin
signatur skal kassereren videre autorisere betalingsoppdrag utferdiget av Styreformannen.
Artikkel 19. Styremedlemmene skal ha egne forpliktelser som tilligger dem i kraft av å være medlemmer
av Styret, samt forpliktelser som fremgår av H.O.G. charter og som følger av det ansvar eller
arbeidsoppgaver Styret har tildelt dem ved delegasjon.
Artikkel 20. Foruten Styreformannens kompetanse som fremgår av artikkel 15, er Foreningen bundet ved
signaturen til to (2) styremedlemmer i fellesskap.
Artikkel 21. Ledige stillinger som oppstår i løpet av styremedlemmenes tjenestetid skal innehas av
medlemmer av Styret inntil Generalforsamlingen oppnevner en stedfortreder.
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KAPITTEL IV
GENERALFORSAMLINGEN
Artikkel 22. Generalforsamligen er Foreningens øverste styrende organ og består av alle Foreningens
medlemmer.
Artikkel 23. Generalforsamlingen avholder ordinære og ekstraordinære møter. Ordinær
Generalforsamling skal avholdes en gang i året innen de første fire (4) måneder etter
regnskapsårets slutt. Ekstraordinær Generalforsamling skal avholdes når dette er nødvendig
etter beslutning fra Styreformannen, Viseformannen ved Styreformannens fravær,
godkjennelse fra Styret eller ved skriftlig anmodning fra ti (10) prosent av Foreningens
medlemmer der medlemmene gir uttrykk for de saker som skal behandles ved møtet.
Artikkel 24. Den Ordinære Generalforsamling skal ha følgende kompetanse:
a)

Godkjenne Styrets ledelse etter omstendighetene.

b)

Gjennomgå og godkjenne Foreningens årsberetning og årsregnskap.

c)

Oppnevne en eller flere revisorer dersom dette anses nødvendig.

d)

Godkjenne eller avslå Styrets forslag angående Foreningens aktiviteter.

Artikkel 25. Den Ekstraordinære Generalforsamling skal ha følgende kompetanse:
a)

Endring av vedtektene.

b)

Oppløsning av Foreningen.

c)

Oppnevne og avsette medlemmer av Styret.

d)

Avgjøre klager over eksklusjonsbeslutninger fattet av Styret.

e)

Nedsette sammenslutninger eller delta i noen av dem.

Artikkel 26. Innkallelse til møte i Generalforsamlingen skjer ved skriftlig varsel som angir tid, og sted for
møtet, i tillegg til agenda der det klart skal fremgå hvilke saker som skal behandles. Perioden
mellom dato for innkallelse og dato for avholdelse av Generalforsamlingen ved første
innkallelse skal være på minst femten (15) kalenderdager. Innkallelsen kan også angi dato og
tid Generalforsamlingen skal avholdes ved andre innkallelse. Perioden mellom
Generalforsamlingsmøter ved første og andre innkallelse skal ikke under noen omstendighet
være under en time.
Artikkel 27. Den Ordinære Generalforsamling er lovlig satt uansett hvor mange av Foreningens
medlemmer med stemmerett som deltar. Den Ekstraordinære Generalforsamling skal være
lovlig satt ved første innkallelse når en tredjedel av Foreningens medlemmer med stemmerett
deltar. Ved andre innkallelse skal den Ekstraordinære Generalforsamling være lovlig satt
uansett hvor mange av Foreningens medlemmer med stemmerett som deltar.
7
NORGE - H.O.G. Chapter Incorporation By-Laws

Artikkel 28. Generalforsamlingsmøtet ledes av Styreformannen eller Viseformannen ved
Styreformannens fravær. Dersom både Styreformann og Viseformann er fraværende, skal
møtet ledes av en stedfortreder godkjent av Generalforsamlingen. Styrets Sekretær skal
opptre som sekretær for møtet. Ved Sekretærens fravær skal en stedfortreder godkjent av
Generalforsamlingen være møtets sekretær.
Generalforsamlingens beslutninger skal nedtegnes i protokoller utarbeidet av Sekretæren.
Disse skal inkludere liste over de av Foreningens medlemmer som deltar på møtet.
Protokollen skal godkjennes av Generalforsamlingen ved slutten av møtet eller, innen en
periode på femten (15) kalenderdager, av Styreformannen og to av styremedlemmene, der et
av disse representerer majoriteten av Foreningens medlemmer og det andre representerer
minoriteten av Partnerne.
Dersom nødvendig skal referater av protokollene utferdiges av Sekretæren med godkjennelse
av Styreformannen eller Viseformannen i Styreformannens fravær.
Artikkel 29. Beslutninger treffes ved alminnelig flertall blant de tilstedeværende eller representerte
medlemmer av Foreningen, hvilket vil si at antall positive stemmer er høyere enn antall
negative stemmer. Blanke stemmer eller unnlatelse fra å stemme regnes ikke som stemmer,
med unntak av de situasjoner som fremgår under.
Absolutt flertall, der bekreftende stemmer utgjør mer enn halvparten av stemmene til de
tilstedeværende eller representerte medlemmene av Foreningen, er påkrevd for å:
a)

Utnevnte styremedlemmer.

b)

Godkjenne beslutningen om å nedsette en sammenslutning eller om å delta i noen av dem.

c)

Disponere over eller overføre Foreningens midler.

Et absolutt flertall på mer enn femti prosent (50%) av alle Foreningens medlemmer er påkrevd for å:
a)

Avvise Sponsoring Dealers (Sponsende Forhandlers) forslag om å avsette et styremedlem.

Absolutt flertall på 75 % av alle Foreningens medlemmer er påkrevd for å:
a)

Oppløse Foreningen.

b)

Endre vedtektene.
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KAPITTEL V
FORENINGENS MEDLEMMER

Artikkel 30. Foreningen har Ordinære medlemmer og Co-driver medlemmer.

(1)
(2)
(3)

(1)
(2)

Alle fysiske personer som
eier en Harley-Davidson eller Buell motorsykkel;
er godkjent av H.O.G. Europe og som har betalt det årlige bidrag til H.O.G. Europes
arbeidsbudsjett og
er godkjent av Styret, kan bli Ordinære medlemmer av Foreningen. Sponsoring Dealer
(Sponsende Forhandler), hans personale og Dealer Operator (Forhandler Operatøren) kan bli
Ordinære medlemmer uten å måtte bevise eierskap til en Harley-Davidson eller Buell
motorsykkel.
Partnere, passasjerer, livsledsagere, familiemedlemmer eller venner av et Ordinært medlem,
som er godkjent av H.O.G. Europe og som har betalt det årlige bidrag til H.O.G. Europes
arbeidsbudsjett og
er godkjent av Styret som et Co-driver medlem kan bli Co-driver medlem.
Et Ordinært medlem kan sponse et eller flere Co-driver medlemmer.
Kravet for Ordinære medlemmer om å eie en Harley-Davidson eller Buell motorsykkel og
vilkåret for Co-driver medlemmer til å være partner, passasjer, livsledsager, familiemedlem
eller venn av et Ordinært medlem er kun vilkår som gjelder for å bli medlem og ikke vilkår
for fortsatt medlemsskap.

Artikkel 31. Søknader for medlemskap gis skriftlig til Styret. Søkeren må ved søknaden dokumentere at
han/hun oppfyller vilkårene i artikkel 30.
Styret behandler søknadene om medlemskap. Sponsoring Dealer [Sponsende Forhandler),
hans personale og Dealer Operator (Forhandler Operatøren) kan automatisk bli medlemmer
uten forutgående skriftlig eller muntlig forespørsel.
Nektelse av medlemsskap skal varsles søkeren skriftlig, men trenger ikke å begrunnes. Styret
skal ved behandlingen av en søknad alltid ta Foreningens interesser i betraktning. Styret kan
kun nekte medlemsskap dersom det foreligger saklig grunn for dette.
Artikkel 32. Medlemskapet er personlig og kan ikke overlates andre, verken ved livs- eller
dødsdisposisjon.
Artikkel 33. Medlemskapet avsluttes dersom en av de følgende begivenheter oppstår:
a)
b)

Uttrykkelig og frivillig oppsigelse ved skriftlig varsel til Styret.
Tap av H.O.G. medlemskap, som automatisk og umiddelbart avslutter medlemskapet i
Foreningen.

c)

Eksklusjon besluttet av Styret.
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Artikkel 34. Styret kan ekskludere et medlem fra Foreningen som følge av følgende årsaker:
a)

Manglende betaling av det årlige bidrag innen en måned etter mottakelse av andre
purring.

b)

Alvorlige eller gjentatte brudd på vedtektene eller ved oppførsel som strider mot
Foreningens interesser.

c)

Vanærende oppførsel innenfor eller utenfor Foreningen.

d)

Grov eller usømmelig oppførsel som ikke er i samsvar med den familieorienterte ånd
som danner grunnlaget for Foreningen.

e)

Enhver annen alvorlig grunn som påvirker Foreningens disiplin.
En beslutning om å ekskludere et medlem som også er medlem av Styret kan ikke treffes av
Styret. En slik beslutning kan kun treffes av Generalforsamlingen.

Artikkel 35. Før Styret treffer en beslutning om å ekskludere et medlem, skal det berørte medlemmet
skriftlig informeres om de anklager som fremmes mot vedkommende. Medlemmet skal gis
en periode på minst to (2) uker til å forberede og avgi et skriftlig svar. Ved en eksklusjon skal
det berørte medlem ved rekommandert brev gis en detaljert oversikt over de vurderinger som
er foretatt og den begrunnelse som ligger bak beslutningen.
En beslutning om å ekskludere et medlem har umiddelbar effekt. Beslutningen kan påklages
til den Ekstraordinære Generalforsamling innen en (1) måned fra den dato beslutningen ble
meddelt det berørte medlemmet. Dersom beslutningen påklages vil virkningen av
beslutningen og de rettigheter og forpliktelser som medlemskapet fører med seg, suspenderes
inntil en endelig avgjørelse er truffet av den Ekstraordinære Generalforsamlingen.
Klagen skal formaliseres ved en skriftlig anmodning adressert til Styreformannen som skal
innkalle til Ekstraordinær Generalforsamling. I løpet av dette møtet skal det berørte
medlemmet gis anledning til å presentere sin sak. Den Ekstraordinære Generalforsamlingen
treffer sin beslutning med alminnelig flertall. Det berørte medlemmet har ikke stemmerett.
Oppsigelse av medlemskapet avslutter automatisk alle krav vedrørende dette, med unntak av
Foreningens krav på utestående bidrag. Bidrag, naturalutdelinger eller donasjoner skal ikke
under noen omstendighet returneres medlemmet.
Artikkel 36. Alle Ordinære og Hjelpekjørermedlemmer skal ha følgende rettigheter:
a)

Å delta i ethvert arrangement som organiseres av Foreningen ved oppfyllelse av dens formål.

b)

Å benytte seg av de fordeler Foreningen kan oppnå.

c)

Å delta på Generalforsamlinger med stemmerett.

d)

Å velge og bli valgt til alle administrative/utøvende verv, i samsvar med de vilkår som
fremgår av disse vedtekter.
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e)

Å motta informasjon angående overenskomster og beslutninger truffet av Foreningens
organer, samt informasjon om Foreningens tilstand i forbindelse med regnskap og utvikling.

f)

Å fremme forslag for medlemmene av Styret og/eller Generalforsamlingen om hvordan
Foreningen bedre kan opptre for å nå sine mål.

g)

Rett til å uttale seg før ethvert disiplinært tiltak mot ham/henne besluttes, samt rett til å bli
informert om de opplysninger som gir grunnlag for slike tiltak. Beslutningen som pålegger
sanksjonen skal begrunnes.

h)

Å klage over de beslutninger Foreningens organer som han/hun anser stridende mot lov eller
mot disse vedtekter.

Artikkel 37. Alle Ordinære medlemmer og Co-driver medlemmer skal ha følgende forpliktelser:
a)

Å handle i samsvar med disse vedtekter og alle beslutninger truffet av både Styret og
Generalforsamlingen.

b)

Å bestrebe seg på å fremme Foreningens målsetning.

c)

Å betale årlig bidrag.

d)

Delta i Generalforsamlingsmøter og ved arrangement som Foreningen organiserer i den grad
det er mulig.

e)

Å handle i samsvar med de forpliktelser som er knyttet til de ulike posisjoner innen
Foreningen.
KAPITTEL VI
FINANSIELLE MIDLER OG REGNSKAPSÅR

Artikkel 38. De finansielle midler for utviklingen av Foreningens formål og aktiviteter skal være:
a)

Årlig bidrag som betales av Foreningens medlemmer. Beløpet fastsettes av Styret. Det årlige
bidrag for 2007 skal ikke overgå 50 Euro. Dette maksimumsbeløp reguleres årlig i henhold
til konsumprisindeksen. Sponsoring Dealer [Sponsende Forhandler), hans personale og
Dealer Operator (Forhandler Operatøren) er unntatt fra plikten til å betale årlig bidrag.

b)

Gaver, subsidier, legater eller arv som Foreningen måtte motta fra et medlem av Foreningen
eller fra tredjeperson i riktig juridisk form.

c)

Ethvert annet middel.

Artikkel 39. Startkapitalen eller Foreningens kapital skal være 100.Artikkel 40. Regnskapsåret og selskapsåret skal avsluttes 31. desember hvert år.

11
NORGE - H.O.G. Chapter Incorporation By-Laws

KAPITTEL VII
OVERGANGSPERIODE

Artikkel 41. Dersom Foreningen ikke er tilknyttet en Sponsoring Dealer (Sponsende Forhandler) startes
en overgangsperiode på tolv (12) måneder der Foreningen sammen med H.O.G. Europe og
den relevante Harley-Davidson enhet skal se etter en ny Sponsoring Dealer (Sponsende
Forhandler). Dersom overgangsperioden på tolv (12) måneder forløper uten at en ny
Sponsoring Dealer (Sponsende Forhandler) tilknyttes Foreningen, skal Foreningen oppløses
og avvikles i henhold til reglene i disse vedtekters Kapittel VIII, med mindre Foreningen har
blitt enig med H.O.G. Europe om en midlertidig løsning.
Dersom en ny Sponsoring Dealer (Sponsende Forhandler) er funnet, skal Styret så snart som
mulig innkalle til Ekstraordinær Generalforsamling for å utnevne et nytt Styre.
KAPITTEL VIII
OPPLØSNING OG AVVIKLING

Artikkel 42. Foreningen skal oppløses i følgende tilfeller:
a)

Dersom en beslutning om oppløsning er truffet av den Ekstraordinære Generalforsamling,
innkalt til dette formål, av en majoritet på syttifem prosent (75%) Foreningens medlemmers
stemmer.

b)

Dersom overgangsperioden på tolv (12) måneder som følger av artikkel 41 forløper uten en
ny Sponsoring Dealer (Sponsende Forhandler) tilknyttet Foreningen, med mindre Foreningen
har blitt enig med H.O.G. Europe om en midlertidig løsning.

c)

Dersom H.O.G. Europe trekker tilbake status som lokal H.O.G. Avdeling.

Artikkel 43. Dersom oppløsning foretas, skal medlemmene av Styret utnevnes som avviklingsstyre. Etter
at eventuell gjeld er gjort opp, og dersom det finnes gjenstående midler, skal avviklingsstyret
fordele dette til ikke-økonomiske formål, spesielt til den institusjon som utvelges av den
Ekstraordinære Generalforsamling i forbindelse med beslutningen om å oppløse Foreningen.

[Stavanger]............,[12.12]...................., 2007

___________________
Sekretær

__________________
Styreformannens godkjennelse
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H.O.G.
AVDELING NORGE
INSTRUKSJONER FOR THE SPONSORING DEALER
(DEN SPONSENDE FORHANDLER)
Vennligst finn vedlagt vedtektene for foreningen under H.O.G. Avdeling Norge.
Første skritt som må tas for å endelig etablere foreningen, er å arrangere en konstituerende
generalforsamling som formelt stifter foreningen gjennom sin stiftelsesbeslutning. På den konstituerende
generalforsamlingen blir selve foreningsforholdet formalisert ved at vedtektene blir vedtatt, representanter
til foreningens styre blir valgt, og det bestemmes hvem som skal ta seg av andre oppgaver innen
foreningen.
Den alminnelige fremgangsmåte er at foreningens stiftere (dvs. medlemmene av foreningen) innkalles til å
møte ved den konstituerende generalforsamlingen. Stifterne vil deretter delta i avstemningen, signere
vedtektene og stiftelsesprotokollen.
Stiftelsesprotokollen skal bla inkludere følgende:
1.
Godkjennelse av innkalling til konstituerende generalforsamling
2.
Valg av møteleder
3.
Stiftelsen av foreningen – avtalen mellom stifterne og beslutningen om å stifte foreningen
4.
Godkjennelse av foreningens vedtekter
5.
Valg av styre
Det er ikke et krav at stiftelsen av foreningen skal skje offentlig framfor en notarius publicus, dvs en
juridisk embetsmann som ved sin underskrift bekrefter riktigheten av et dokument. Dette gjøres imidlertid
dersom det er nødvendig med en bekreftelse på at dokumentet er signert av rette vedkommende eller at en
kopi er korrekt, for eksempel der dokumentet skal sendes til utlandet. Notarius publicus bekrefter aldri
innholdet av dokumentet.
Bare foreninger som driver eller som har til formål å drive en økonomisk virksomhet/aktivitet skal
registreres i Foretaksregisteret. Ettersom Harley Owners Group Avdeling Norge skal være en non-profit
forening som ikke skal drive noen form for økonomisk virksomhet, er det ikke et krav at foreningen skal
registeres. For at foreningen skal kunne opprette en bankkonto i eget navn, er det imidlertid et krav at
foreningen har et organisasjonsnummer. Dette tildeles kun ved registrering i Brønnøysundregistrene.
Skjemaet som ligger ved denne instruksjonen kalles Samordnet Registermelding og må fylles ut og sendes
registeret etter at foreningen er stiftet.
I forbindelse med utfyllingen av denne gjør vi oppmerksom på at den kontaktperson som sette opp i
skjemaets felt 12, er den person som skal signere meldingen før innsending.
Videre skal det sammen med skjemaet innsendes følgende:
• Kopi av stiftelsesdokument
• Kopi av vedtektene
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