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VEDTEKTER
FOR
NORSK JOCKEYKLUB
(Forening til fremme av den edle hestavl)

Approbert av
Det Kongelige Landbruksdepartement
04.06.2004

1
1.1

Klubbens formål er å fremme norsk avl av engelsk fullblodshest, herunder
deltakelse i eller drift av tiltak som har direkte eller indirekte betydning for dette
formål.
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2.1

Klubben har sitt hovedkontor i Bærum.
3

3.1

Styret innvoterer nye medlemmer etter skriftlig søknad.

3.1.1 Livsvarige medlemmer som etter å ha vært årsmedlemmer i minst 5 år, betaler
10 ganger den fastsatte årskontingent.
3.1.2 Som honorære medlemmer kan styret innvotere utenlandske statsborgere.
Disse betaler ingen kontingent.
3.1.3 Innehaver av profesjonell trener og/eller rytterlisens kan ikke innvoteres som
medlem av Norsk Jockeyklub.
3.2

Æresmedlemmer innvoteres av styret.

3.3

Årskontingenten skal betales hver år innen generalforsamlingens avholdelse.
Medlem som ikke har betalt skyldig medlemskontingent kan ikke møte på
generalforsamlingen eller andre av klubbens møter. Den som etter varsel ikke
har betalt skyldig medlemskontingent, kan av styret strykes som medlem.

3.4

Klubbens medlemmer har, når de bærer klubbens merke, fri adgang på
galoppløp i Norge.
4

4.1

Ønsker et medlem å uttre av klubben, skal dette skje ved skriftlig utmeldelse til
styret. Uttredelsen regnes da fra utgangen av det året styret har mottatt
utmeldelsen.

4.2

Styret kan ekskludere medlemmer som overtar disse vedtekter, eller for øvrig
representerer en belastning for klubben og dens anseelse. Eksklusjonen kan
ankes inn for første ordinære generalforsamling, og får ikke under noen
omstendighet virkning før etter at denne er avholdt.
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5.1

Klubbens regnskapsår er kalenderåret.

6
6.1

Klubbens øverste organ er generalforsamlingen og styret.
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7.1

Ordinær generalforsamling innkalles av styret med minst åtte dagers skriftlig
varsel og holdes senest innen 30. juni.

7.2

I Innkallelsen skal nevnes de saker som skal behandles. Forslag som ønskes
behandlet på generalforsamlingen, må være skriftlig med begrunnelse og
innkommet til styret senest 15. mars.
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8.1

På generalforsamlingen skal behandles:

8.1.1 Valg av møteleder
8.1.2 Styrets beretning
8.1.3 Resultatregnskap og balanse
8.1.4 Valg av styre
8.1.5 Styregodtgjørelse
8.1.6 Valg av revisor
8.1.7 Revisors godtgjørelse
8.1.8 Fastsettelse av medlemskontingent
8.1.9 Saker etter pkt. 7, 2.ledd
8.1.10 Valg av Den Høyere Voldgiftsrett
8.1.11 Oppnevnelse av formann til Galoppsportens Domsutvalg
8.1.12 Valg av valgkomité bestående av tre medlemmer + varamann

9
9.1

Ekstraordinær generalforsamling besluttes av styret etter eget tiltak eller når
minst 10% av medlemmene skriftlig krever det. Innkalling skjer med minst åtte
høyst 20 dager skriftlig varsel.

9.2

På ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles saker som er angitt i
innkallingen.
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10.1 I generalforsamlingen har hvert medlem en stemme. Det kan ikke stemmes
ved fullmakt.
10.2 Hvis ikke annet er bestemt i vedtektene, fattes alle beslutninger ved simpelt
flertall blant de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.
10.3 Ved valg må alle for å ansees valgt i utgangspunktet ha tilslutning fra flere enn
halvparten av stemmene til de tilstedeværende stemmeberettigede
medlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig antall kandidater har oppnådd slik
tilslutning, anses de valgt som har fått flere enn halvparten av de avgitte
stemmer, hvor eventuelle blanke stemmer ikke skal telle med i
beregningsgrunnlaget.

10.4 Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater. Er det ved omvalg
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
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11.1 Styret skal bestå av formann, viseformann og seks styremedlemmer, samt
seks varamedlemmer, hvorav tre er personlige jfr. pkt. 11.3.
Styret velger selv sin viseformann.
11.2 Styrets formann og fire styremedlemmer samt tre varamedlemmer velges av
generalforsamlingen.
11.3 De øvrige tre styremedlemer og tre varamedlemmer oppnevnes med et
medlem og et varamedlem hver av Avlsforeningen, Hesteierforeningen og
Trenerforeningen. Disse oppnevnelsene skal være foretatt og gjort kjent for
klubben innen den 15. mars.
11.4 Klubben tegnes av styrets formann og ett av de av generalforsamlingen valgte
styremedlemmer evt. to av de av generalforsamlingen valgte styremedlemmer
i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

12
12.1 Styremedlemmer inklusive formann velges for to år av gangen. Formannen og
ett styremedlem velges det ene året og tre styremedlemmer det andre.
Samtlige varamenn (tre) er på valg hvert år.

12.2 Oppnevnelsen etter punkt 11.3 gjelder for ett år av gangen.
12.3 Hvis inntil tre av de valgte styremedlemmer trer fra i valgperioden, inntrer
varamedlemmene i deres sted etter rekkefølge.

12.4 Hvis ett eller flere av de oppnevnte styremedlemmer trer ut i valgperioden,
inntrer deres personlig varamedlem i deres sted.
12.5 Styret er beslutningsdyktig når minst fem medlemmer er tilstede.
12.6 Ved stemmelikhet har formannen dobbelstemme
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13.1

Styret skal:

13.1.1

Ivareta klubbens løpende forretninger

13.1.2

Forvalte klubbens midler i overenstemmelse med klubbens formål

13.1.3

Føre stambok og registrere hester

13.1.4

Iverksette kåring

13.1.5

Utgi kalender og årbok

13.1.6

Utstede lisenser

13.1.7

Oppnevne tillitsmenn og komiteer samt bestemme deres godtgjørelse
og eventuelle stillingsbeskrivelser

13.1.8

Registrere draktfarger

13.1.9

Utarbeide og forvalte løpsreglement

13.1.10

Fastsette hovedløpsproposisjoner

13.1.11

Representere eierinteressene i Øvrevoll Galopp AS, herunder utgjøre
generalforsamlingen

13.1.12

Oppnevne representanter og varamedlem til representantskapet til
stiftelsen Norsk Rikstoto

13.1.13

Prioritere investeringer innen galoppsporten

13.1.14

Fremme internasjonalt samarbeide innen galoppsporten

13.1.15

Treffe vedtak for øvrig som ledd i å fremme klubbens formål

13.2

Styre kan tildele Norsk Jockeyklubs hedersmerke etter de statutter som
til enhver tid gjelder for dette
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14.1

Vedtektsendringer kan kun besluttes på ordinær generalforsamling, og
krever 2/3 flertall blant de stemmeberettigede. Slik beslutning krever at
minst 25 medlemmer er tilstede.
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15.1

Forslag til oppløsning av Norsk Jockeyklub kan kun fremmes i
forbindelse med avvikling av ordinær generalforsamling.

15.2

Vedtak om oppløsning av Norsk Jockeyklub krever ¾ flertall blant de
stemmeberettigede og at minst 50 medlemmer er tilstede.

15.3

I tilfelle av oppløsning skal selskapets midler disponeres til formål som
nevnt i pkt. 1. Det påligger styret å treffe de nærmere beslutninger
herom i samråd med Det Kgl. Landbruksdepartement og Norsk
Rikstoto.

15.4

Omdanning og oppløsning skal for øvrig skje i samsvar med lov av 23.
mai 1980 om stiftelser m.m.

