
STATUTTER for HOLY RIDERS MC BERGEN 
Vedtatt på stiftelsesmøte i Klokkarvik 23.5 1992. 

Endringer vedtatt på årsmøte 6.3 1995, 30.1 2012, 22.9 2014, 30.1 2017 og 29.1 2018. 

 

 

1. Organisasjon og ledelse 

1.1. Holy Riders MC Bergen er underlagt Bibelen og de til enhver tid gjeldende internasjonale og 

nasjonale statutter for Holy Riders MC. 

1.2. Årsmøtet er avdelingens øverste besluttende organ.  

1.3. Styret og avdelingsleder står for den daglige ledelsen av avdelingen. Styret skal følge opp at 

avdelingen fungerer i henhold til klubbens målsetting, internasjonale og nasjonale statutter, men først 

og fremst i henhold til Bibelens ord. 

2. Målsetting og prioriteringer 
2.1. Avdelingens målsetting er nedfelt i de internasjonale statuttene pkt. 2. ‟Målsetting”. 

2.2. Avdelingen vil i første rekke prioritere Holy Riders sentralt sine hovedaktiviteter. Våre egne 

avdelingsaktiviteter bør tilpasses dette, som for eksempel MC-treff, fester og aktiviteter i regi av andre 

klubber. Et medlem kan likevel, i samråd med styret, velge å prioritere annerledes. 

 

3. Medlemskap, undermerke og ryggmerke 
3.1. Aldersgrensen for å bli medlem er 18 år, eller 16 år dersom du disponerer moped/lett motorsykkel. 

3.2. Du kan bli medlem av Holy Riders MC Bergen om du bor i Bergen og omegn. Du må også være 

villig til å gjøre en innsats for avdelingen. 

3.3. Det er styret som i hvert enkelt tilfelle godkjenner søknad om å få bære undermerke.  

3.4. Avdelingen praktiserer prospectordning i samsvar med nasjonale statutter. I prospecttiden skal 

prospect følges opp og forberedes til å bære ryggmerke.  

3.5. Når ett medlem melder seg ut av avdelingen må ikke undermerket bæres lenger. 

3.6. I tillegg til reglene for ryggmerket som gjelder sentralt, har avdeling Bergen disse tilleggskrav for 

tildeling og bæring av ryggmerke/undermerke: 

a) Medlemmet må være registrert som avdelingsmedlem og være aktiv i avdelingen. Med det menes 

at medlemmet må vise interesse for, og delta i det arbeidet som avdelingen og klubben har, for på 

den måten å bli kjent med andre medlemmer og miljøet i klubben, samt ute i MC-miljøet. 

b) Medlemmet må ha førerkort for motorsykkel eller trike. 

c) Medlemmet må ha egen motorsykkel/trike, eller disponere en sådan. Med disponere menes lån 

eller aktivt leie flere ganger i sesongen. 

d) For øvrige krav vises det til ‟HR Bergens prospectkontrakt”. 

3.7. Unntak:  

a) I helt spesielle tilfeller kan styret, i samråd med sentralstyret, gjøre unntak for pkt 3.6. b) og c). 

b) Ektefelle av ryggmerkebærer er unntatt for pkt 3.6. b) og c). 

3.8. Etter søknad fra medlemmet, er det styret som i hvert enkelt tilfelle sender anmodning til 

sentralstyret om tildeling av ryggmerke. 

 

4. Årsmøtet 
4.1. Årsmøtet skal holdes før det sentrale årsmøtet hvert år.  

4.2. Styret har ansvar for at innkalling med årsmøtedato og utkast til dagsorden er sendt ut til 

medlemmene seinest fire uker før årsmøtet. 

4.3. Styret har ansvar for at endelig dagsorden med aktuelle dokumenter er tilgjengelig for 

medlemmene seinest en uke før årsmøtet.  

4.4. Medlemmer kan fremme årsmøtesaker for styret. Styret skal sende sak til årsmøtet dersom 1/3 av 

medlemmene krever dette. 

4.5. Årsmøtet konstituerer seg ved valg av møteleder, referent, tellekorps og to til signering av referat. 

4.6. Årsmøtet skal velge styre, gjennomgå årsmelding, godkjenne/underkjenne regnskap fra 



foregående år, godkjenne budsjett for inneværende år samt behandle andre saker på dagsorden. 

Årsmøtet kan vedta å realitetsbehandle saker som er fremmet av årsmøtet. 

4.7. Avdelingskontingenten blir fastsatt av årsmøtet. Kontingenten gjelder for samme periode som 

Holy Riders MC. Avdelingskontingenten må være betalt innen forfallsdato. 

 

5. Valg 
5.1. Årsmøtet velger styre for avdelingen. 

5.2. Stemmerett på årsmøtet har de som inneværende år er registrert som medlemmer og har betalt 

kontingent. 

5.3. Medlemmer som ikke har anledning til å møte kan avlegge forhåndsstemme. Styret organiserer 

forhåndsstemmingen etter ønske fra medlemmene, eller slik som til enhver tid er mest hensiktsmessig.  

5.4. Styret fungerer som valgkomité..  

5.5. Kandidater til styret skal henvende seg til valgkomiteen innen fire uker før årsmøtet.  

5.6. Valg av styre skal foregå slik; Avdelingsleder velges for to år. Det samme året velges ett 

styremedlem for to år. Påfølgende år velges to styremedlemmer for to år. 

5.7. Dersom styret ser det tjenlig, kan årsmøtet velge et varamedlem til styret. Dette skal i så fall være 

forberedt i årsmøteinnkallingen. Varamedlemmet blir kalt inn til alle styremøter. 

 

6. Styret 
6.1. Styret i Holy Riders MC Bergen består av 4 (fire) medlemmer. Styremedlemmene skal være 

bekjennende kristne og være ryggmerkebærere. Avdelingsleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. 

6.2. Styret konstituerer seg ved første styremøte etter årsmøtet. Styret skal velge nestleder, sekretær og 

kasserer. 

6.3. Avdelingsleder har, sammen med styret, ansvar for innkalling og utarbeidelse av saksliste til 

styremøter. 

6.4. Kasserer er ansvarlig for innkreving av kontingent og bokføring av regnskap. Regnskapet skal ved 

årets slutt gjennomgås av styret. Styret skal komme med en innstilling som skal legges fram på 

årsmøtet for godkjenning. 

6.5. Sekretæren er ansvarlig for at referater fra styremøtene blir sendt styremedlemmene innen rimelig 

tid etter styremøte. 

6.6. Styret er ansvarlig for all post og informasjon til medlemmene, samt informasjon til Holy Riders 

sitt medlemsblad Power.  

 

7. Ekstraordinært årsmøte 
Ved behov kan ekstraordinært årsmøte avholdes. Følgende kan kreve ekstraordinært årsmøte: 

a) Styret i avdelingen 

b) Dersom minst 1/3 av medlemmene krever det. 

 

8. Endring av statutter 
8.1. Forslag til endring av disse statuttene skal behandles av årsmøtet. Slike forslag skal sendes styret 

for saksforberedelse innen to måneder før årsmøtet.  

8.2. For at endringsforslaget skal bli vedtatt kreves det minst 2/3 flertall. 

8.3. Følgende kan foreslå endringer i statuttene: 

a) Sentralstyret 

b) Styret i avdelingen 

c) Dersom minst 1/3 av medlemmene står bak forslaget. 

 

9. Avvikling av avdelingen 
9.1. Avvikling av avdelingen kan ikke skje uten godkjenning av sentralstyret i Holy Riders MC. 

9.2. Dersom avdelingen avikles, skal eventuelle midler overdras til Holy Riders MC eller til 

nærliggende kristne formål. 


