Sak 6.1 Forslag til vedtektsendringer

§5. Premiering

•
•

Klubbens treff skal inneholde pris for Beste 1200, Beste 1300, Beste RSV og lengst kjørte
Venture. Disse prisene tildeles kun klubbens medlemmer.
Arrangør kan sette opp flere priser om ønskelig

Sak 6.2 Vedtektsendring, Implementering av nye Star Venture
§1. Formål
Venture Club Norway er en motorsykkelklubb for eiere av Yamaha XVZ/ Venture/ RSV / Star Venture og har som formål å
samle XVZ/ Venture/ RSV / Star Venture i Norge og fremme deres interesse i mc-sammenheng. Klubben ble startet i 1993
§2. Medlemskap
For første gangs medlemskap kreves det at man er eier en Yamaha XVZ/ Venture/ RSV / Star Venture. Medlem samt ektefelle/
samboer/ partner har møte-, tale-, forslag- og stemmerett. Medlemskapet kan fornyes selv om man bytter sykkelmerke. Medlem
samt ektefelle/ samboer/ partner har da møte-, forslag- og talerett – men ikke stemmerett. Det forutsettes betalt kontingent innen
årsmøtets start for nye medlemmer.
Medlemskapet gjelder for ett år av gangen, og følger kalenderåret.
Stemmeberettigede medlemmer kan avgi stemme personlig ved deltagelse på årsmøtet, eller ved skriftlig fullmakt til formann
innen årsmøtets start.
§3. Styret
1. Ingen Endring
2. Ingen Endring
3. De som kan velges inn i styret er
•
Hovedmedlemmer som er eiere av Yamaha XVZ/ Venture/ RSV / Star Venture og ektefelle/ samboer/
partner der hovedmedlemmet eier Yamaha XVZ/ Venture/ RSV / Star Venture.
4. Ingen Endring
5. Ingen Endring.
6.
7.

Ingen Endring
Ingen Endring

§5. Premiering
•
Klubbens treff skal inneholde pris for Beste 1200, Beste 1300, Beste RSV, og lengst kjørte. (Venture/ikke venture
avgjøres på årsmøtet som sak 6.1)
Forslag 1: Beste Star Venture (Premieres på lik linje som XVZ 1200, XVZ 1300 og RSV)
Forslag 2: Premieres sammen med RSV. Beste Star venture (Royal Star og Star Venture)
prisene tildeles kun klubbens medlemmer.
•
Arrangør kan sette opp flere priser om ønskelig
Begrunnelse for vedtektsendring av § 1, § 2, § 3.3 og § 5,

Sak 6.1: Pga mulig skrivefeil i protokoll for 2019 ønker vi å ta opp premiering §5 av venture på nytt. Her har det vært
praktisert flere premier etter hva arrangør ønsker, og vi ønsker å gjøre det klart hvilke premier som skal utdeles til
medlemmer og til hvilke sykler
Sak 6.2
2 stk. Star venture er nå solgt i Norge, derfor foreslåes det å implementere denne i VCN’s sine vedtekter. Dette for at
eiere av disse kan bli medlemmer på lik linje med XVZ 1200, XVZ 1300 og RSV eiere.

