
 

 
 

    

    

    
                                                                                                                                                         

                     
 Klubbens Lover 
 
§ 1. Klubbens navn skal være: NSU-CLUB    NORWAY  
 
§ 2. Klubbens Formål: Å ta vare på biler, motorsykler og maskiner av merket  
       NSU: Utveksle teknisk, historisk og annen informasjon om dette  
       merket, samt å skaffe deler til medlemmene i den grad det er mulig. 

 Videre skal klubben bidra til å samle entusiaster av merket NSU. 
 Klubben skal være landsdekkende. 

 
§ 3. Styret skal bestå av 6 medlemmer:  
       Leder, Nestleder, Sekretær, Kasserer og 2 Styremedlemmer. 

 Styret skal velges for 2 år av gangen.  
Leder, kasserer og et styremedlem er på valg i et kalenderår, mens  
 Nestleder, Sekretær og 1 Styremedlem er på valg i det påfølgende kalenderår. 

       Valg foregår på Årsmøtet. 
 
§ 4. Årsmøte holdes en gang pr. år (mars-april). 
       Innkallelsen til Årsmøte skal være medlemmene i hende senest 4 uker før Årsmøte  
       finner sted. 

 Saker til Årsmøte må være innkommet skriftlig senest 14 dager før Årsmøte.  
 Saker det skal stemmes over avgjøres ved simpelt flertall, mens lovendringer    
 avgjøres ved 2/3 flertall. 
 Styret har mulighet til å innkalle til ekstraordinært Årsmøte. 

 
§ 5. Medlemsskap: Alle personer over 18 år som eier eller er interessert i      
       NSU kan bli medlemmer. Alle betalende medlemmer er      
       valgbare i styret av klubben. 
 
§ 6. Eksklusjon: Medlemmer kan ekskluderes av klubben hvis vedkommende  
       sverter klubbens rykte eller på annen måte bidrar til å sette klubben i  
       vannry. 

 Eksklusjon avgjøres av styret etter at den berørte part har uttalt seg. 
 
§ 7. Medlemskontingent: Alle medlemmer må betale fastsatt medlemskontingent,  
       bestemt av Årsmøtet.     
      Kun medlemmer som har betalt medlemskontingenten har stemmerett på  

 Generalforsamlingen. 
 
§ 8. Tilhørighet: NSU-CLUB NORWAY er en selvstendig 

merkeklubb som er       
       godkjent av Audi Tradition i Tyskland. 
 



 

 
 

§ 9. Oppløsning: Ved oppløsning av NSU-CLUB NORWAY, skal klubbens  
       aktiva gå til et humanitært formål. 
 
§10 Æresmedlemskap. 

Alle medlemmer har mulighet til å fremme forslag til kandidater. Styret bestemmer hvem 
som skal utnevnes til æresmedlemmer av NSU-CLUB NORWAY. 
Kriteriene for dette er:  
En person som har bidratt til å fremme NSU’s utbredelse eller omdømme i Norge. 

 Eller: Et medlem som har utmerket seg i klubbsammenheng, ved å ha lagt ned en meget 
stor arbeidsinnsats over tid for NSU-CLUB NORWAY, eller har gjort ekstraordinære ting 
som klubben har hatt nytte og glede av. Denne æresbevisningen skal henge høyt, og kun 
deles ut i spesielle tilfeller. 

 En person som er utnevnt til æresmedlem, blir dette på livstid, og har de samme rettigheter 
som et vanlig klubbmedlem. 

 Æresmedlemmet er fritatt for medlemskontingent. 
 (godkjent på Årsmøtet 11.03-2014) 

 
                   


