
Vedtekter for NFfF.  

§1  Norsk Forening for Fullblodsavl ble stiftet 29.september 1984. 

§2  Foreningen har til formål: 

A å arbeide for utviklingen av engelsk fullblodshest. 

B å ivareta medlemmenes interesser i forhold til utøvelsen av avl av 

engelsk fullblodshest. 

C å arbeide for å bedre medlemmenes kunnskaper om av engelsk 

fullblodshest. 

§3 Nye medlemmer inntas etter skriftlig søknad som skal godkjennes av 

styret. Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt sin kontingent. 

§4 Valg og forslag avgjøres med alminnelig flertall. Forslag til 

vedtektsendringer avgjøres med 2/3 flertall av de fremmøtte 

stemmeberettigede. Ved avstemninger kan skriftlig fullmakt benyttes. 

§5 Foreningens organer: a)Årsmøtet 

           b)Styret 

§6 Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Ordinært årsmøte skal 

avholdes innen 1.april det påfølgende år. Årsmøtet skal innkalles med 

minst 14 dagers varsel. Styret skal sende ut dagsorden og de forslag som 

skal behandles innen den ovennevnte frist. 

 Saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal være styret i hende innen 

den 1. mars. 

§7 Det ordinære årsmøtet skal: 

a) Behandle og gjøre vedtak i de saker som er ført opp på dagsorden 

b) Behandle årsberetning og regnskap 

c) Fastsette kontingent 

d) Velge styre 

e) Velge revisor 



Adgang til møtene har kun medlemmer som har betalt sin kontingent.                                                          

§8 Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret bestemmer det eller når 

minst 10 % av foreningens medlemmer skriftlig forlanger det. Styret 

kunngjør ekstraordinært årsmøte med minst 7 dagers varsel. På 

ekstraordinært årsmøte behandles bare den eller de saker som er nevnt i 

innkallingen. 

§9 Styret skal bestå av leder, nestleder og tre styremedlemmer samt to til 

fire varamedlemmer. Styret velger sekretær og kasserer. Styrets 

funksjonstid er to år, dog slik at styreleder og to styremedlemmer velges 

det ene året og 2 styremedlemmer velges det andre året. 

Varamedlemmer velges for et år. 

§10 Valg av styre og revisor skjer ved skriftlig avstemming om noen i 

årsmøtet forlanger det. For å bli valgt kreves alminnelig flertall. Oppnås 

ikke dette ved første avstemming, foretas bundet omvalg mellom dem 

som har fått flest stemmer. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning. 

§11  Styret leder foreningen i samsvar med vedtekter og vedtak. Styret er 

beslutningsdyktig når minst tre faste medlemmer deriblant leder eller 

nestleder er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. 

§12 Styreleder leder foreningens møter. På årsmøtet eller medlemsmøter 

kan dirigent velges når leder ønsker det eller 2/3 av møtedeltagerne 

beslutter det. Sekretæren fører møteprotokoll og korrespondanse i 

samråd med leder. Styret legger frem revidert regnskap på årsmøtet. 

Regninger må være anvist av styreleder.  

§13    Revisor gjennomgår minst en gang hvert år foreningens regnskap og avgir 

revisjonsberetning for årsmøtet. 

§14 Foreningen kan ikke oppløses dersom minst 1/3 av medlemmene ikke 

ønsker det. Oppløses foreningen, skal dens aktiva overtas av Norsk 

Jockeyklub til forvaltning i 10 år. Dannes det innen nevnte tid en ny 

forening og foreningen godkjennes av Norsk Jockeyklub, skal midlene 

utleveres denne. 

§15 Vedtektene er sist endret 19. mars 2012 med virkning fra samme dato. 



  

 

 

 

 

 

           

      

 

  

 

 

  


