VEDTEKTER

NORGES KVINNELIGE GYMNASTIKK
VETERANER

Stiftet 7 juli 1954
Tilsluttet Norges Gymnastikk og Turnforbund

Disse vedtekter erstatter tidligere lov for NKGV og ble vedtatt den 17.10.2015 i ekstra ordinært Ting
og godkjent av styret i NGTF den 4/12-2015.
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VEDTEKTER FOR
NORGES KVINNELIGE GYMNASTIKKVETERANER
Stiftet 7. juli 1954 i Halden
§1. Formål
Formålet til Norges Kvinnelige Gymnastikkveteraner (NKGV) er å gi kvinnelige medlemmer i foreninger og lag
i Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF) som i mange år har vært aktive innenfor konkurranseaktiviteter
og/eller oppvisningsaktiviteter, et fortsatt tilbud om deltakelse i trening og oppvisninger, og derigjennom bidra
til at NKGVs medlemmer kan delta på regionale stevner, landsturnstevner og internasjonale stevner.
Gjennom sitt arbeid skal NKGV bidra til å styrke samhold og vennskap mellom gymnastene.
NKGV skal samarbeide med NGTF og Norges Turnveteraner (NTV) for å gjøre gymnastikk og turn attraktiv
som mosjons- og oppvisningsaktivitet for utøvere over 40 år.
§2. Organisasjon
NKGV er assosiert med NGTF og er en selvstendig organisasjon for enkeltmedlemmer som gjennom sine
medlemskap i NGTFs foreninger/lag er underlagt NGTFs og NIF1s lover og NKGVs vedtekter.
NKGV representerer kvinnelige gymnastikkveteraner som er medlemmer av foreninger og lag tilsluttet NGTF.
NKGV-medlemmer i NGTFs foreninger/lag oppnevner/velger en kontaktperson som bindeledd mellom
medlemmene i foreninger/lag og NKGVs styre.
§3. Medlemmer
Som medlemmer i NKGV kan opptas kvinner som pr. 31.desember i angjeldende kalenderår fyller 40 år, er
medlem i forening/lag tilsluttet NGTF og som har erfaring som aktiv utøver, som trener/deltaker på
oppvisnings/konkurranse-tropp på turnstevner og/eller som trener eller dommer innenfor en eller flere av
NGTFs konkurransegrener. Styret i NKGV har anledning til å gi dispensasjon i spesielle tilfeller.
Søknad om opptak skal sendes skriftlig til NKGVs styre v/sekretær gjennom egen kontaktperson.
Medlemskapet er først gyldig når dette er godkjent av NKGVs styre og den til enhver tid gjeldende
medlemskontingent er betalt.
Utmeldelse må skje skriftlig. Medlem som er skyldig medlemskontingent for mer enn 1 år blir automatisk strøket
som medlem. Søker vedkommende senere medlemskap, må skyldig kontingent betales før medlemskapet kan
gjenopptas.
For behandling av straffesaker gjelder bestemmelsene i NIFs lov kapitel 11.
§4. Landsmøte
Landsmøtet som er NKGVs høyeste myndighet avholdes det år det arrangeres Nasjonalt turnstevne
(Landsturnstevne), vanligvis hvert 4. år.
Landsmøtet innkalles med minst 3 måneders varsel via NKGVs kontakter i lag/foreninger.
Forslag som ønskes behandlet på landsmøtet, må være styret i hende senest 6 uker før landsmøtets åpning.
Sakliste og alle landsmøtepapirer skal sendes NKGVs kontakter/delegater senest 3 uker før landsmøtet.
På landsmøtet har følgende representasjons- og stemmerett:
1

Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite
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a) NKGVs styre
b) Foreninger/lag etter følgende skala:
1 - 10 NKGV-medlemmer:
1 representant
11 - 30 NKGV-medlemmer:
2 representanter
31 og flere NKGV-medlemmer: 3 representanter
Gymnastikk- og turnkretser der det er etablert et kretsledd for NKGV kan være representert med 1 representant.
Representantene må hatt gyldig medlemskap i NKGV i minst 1 måned.
NGTF kan oppnevne inntil 2 observatør med møte- og talerett.
Landsmøtet er beslutningsdyktig med de tilstedeværende representanter. Ingen kan møte eller stemme ved
fullmakt.
Med mindre annet er bestemt i vedtektene (jfr. §7og §8) fattes vedtak med alminnelig flertall av de avgitte
stemmer. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
På landsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendringer som ikke er oppført på saklisten. Andre saker
kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede vedtar dette ved godkjenning av saklisten.
Landsmøtet skal:
1. Godkjenne de fremmøtte representanter
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
3. Velge møteleder2, sekretær3, tellekorps min. 2 medl. og 2 representanter til å undertegne protokollen sammen
med møteleder
4. Behandle styrets beretning
5. Behandle NKGVs regnskap med revisjonsberetning
6. Behandle innkomne forslag
7. Fastsette kontingent
8. Behandle styrets budsjettforslag for neste periode
9. Velge følgende:
a) Leder, nestleder, sekretær, kasserer og ett styremedlem
b) 2 varamedlemmer
c) 2 revisorer
d) Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem
Alle styrets medlemmer velges enkeltvis og de 2 varamedlemmene velges samlet. Ved skriftlig valg avgjøres
rekkefølgen i henhold til stemmetall.
Valgene skjer etter bestemmelsen i NIFs lov kapitel 2 punkt 4.

§5. Ekstraordinært landsmøte
Ekstraordinært landsmøte holdes når NKGVs styre finner det ønskelig/nødvendig eller når minst 1/3 av
NKGVs medlemmer fremsetter skriftlig krav om det. Kunngjøring foretas på samme måte som for ordinært
landsmøte, og innkallingen skal skje med minst 14 dagers varsel. Et ekstraordinært landsmøte kan bare behandle
den eller de saker som er angitt i innkallingen til møtet.

2
3

Det er ikke nødvendig at møteleder er medlem av NKGV
NKGVs sekretær er normalt Landsmøtets sekretær
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§6. NKGVs styre
NKGV ledes og forpliktes av styret som er NKGVs høyeste myndighet mellom landsmøtene.
Styret fordeler arbeidsoppgaver i første styremøte etter landsmøtet.
Styret skal:
1. Iverksette landsmøtets vedtak
2. Forvalte NKGVs midler på en forsvarlig måte, herunder å sørge for at NKGV har en tilfredsstillende
budsjett- og regnskapsfunksjon
3. Bidra i NGTFs arbeid for å rekruttere gymnastikk- og turnutøvere over 40 år og tilrettelegge et
tilfredsstillende aktivitetstilbud for denne aldersgruppen.
4. Holde NKGVs medlemmer gjennom NKGV-kontaktene i NGTFs foreninger/lag informert om styrets
beslutninger og andre aktuelle saker.
5. Oppnevne representanter til komiteer, møter og stevner som NGTF eller andre inviterer til
representasjon/deltakelse i.
6. Foreslå instruktører til å utarbeide og lede NKGVs oppvisningsprogram til fellestroppen på nasjonale og
internasjonale stevner. Styret i NKGV innstiller til NGTF på valg av tabell og instruktør.
7. Tildele NKGVs utmerkelser og påskjønnelser, samt æresmedlemskap.
8. Oppnevne etter behov komiteer/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat for disse.
9. Styret har til enhver tid beslutningsmyndighet til å fastsette NKGVs oppvisningsdrakt og eventuelle
tilleggsutstyr/effekter til fellestroppen.
Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller når et flertall av styrets medlemmer forlanger det. Styrets
varamedlemmer har møterett på styrets møter.
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme
avgjørende. Fra styrets møter føres protokoll.

§7. Vedtektsendringer
Endringer i vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært landsmøte etter å ha vært oppført på
saklisten. Vedtak om endringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. §8 kan ikke endres. Vedtektsendringer
er gyldig etter godkjenning av NGTFs styre.

§8. Oppløsning
Beslutning om oppløsning av NKGV kan kun gjøres på to påfølgende landsmøter, hvorav det andre skal være et
ekstraordinært landsmøte som innkalles spesielt i sakens anledning innenfor en tidsramme på 3 måneder etter
ordinært Landsmøte. Vedtak om oppløsning krever 2/3 flertall blant de stemmeberettigede representanter.
Sammenslutning med andre4 anses ikke som oppløsning av NKGV.
I tilfelle oppløsning eller annet opphør av NKGV bestemmes avvikling av NKGVs forpliktelser av styret. Aktiva
etter oppgjør av forpliktelsene tilfaller NGTF.
Ved konkurs anses NKGV som oppløst. Ved konkurs gjelder reglene i ”Konkursloven” og ”Dekningsloven”.
-
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”Andre” i denne sammenheng kan f.eks. være NTV.
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