
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Statutter for Holy Riders MC Oslo 
 

 



1. FORMÅL 

 
1.1 Holy Riders MC avdeling Oslo er en tverrkirkelig motorsykkelklubb. Formålet er å arbeide 

for spredning av evangeliet om den oppstandne Jesus Kristus som Herre og Frelser. Ønsket 
er at HR Oslo, ved å vinne menneskers tillit og vennskap, skal nå inn til de som sjelden eller 
aldri oppsøker steder der Guds ord blir forkynt, og formidle budskapet der, i ord og 
handling. HR Oslo ser det som sin spesielle oppgave å arbeide i MC- og biker miljøet, både 
blant ungdom og voksne, samt ellers hvor det måtte være behov. HR Oslo ønsker også 
aktivt å engasjere seg i arbeidet for rusfrihet og trafikksikkerhet. 

 

2. ÅRSMØTET 

 
2.1 Årsmøtet i Holy Riders avdeling Oslo skal avholdes i løpet av februar måned hvert år. 

Dato fastsettes av styret. 
2.2 Innkalling bør skje cirka seks uker før årsmøtet. 
2.3 Innkalling skal sendes alle medlemmer i avdelingen. 
2.4 Innkallingen skal inneholde: 

 forslag til dagsorden 

 forslag på kandidater til tillitsverv 

 invitasjon til å komme med saker til årsmøtet. 
2.5 Innlevering av saker til årsmøtet skal skriftlig forelegges styret, senest to uker etter at 

innkallingen er utsendt. Det blir gitt informasjon om innkomne saker på klubbens samlinger 
i forkant av årsmøtet.  

2.6 Årsmøtet skal behandle alle saker som er ønsket tatt opp av medlemmene, samt saker 
fremmet av styret. 

2.7 Årsmøtet skal godkjenne regnskaper for foregående år. 
2.8 Årsmøtet skal vedta budsjett for inneværende år.  
2.9 Endring av regler for merkebæring skal behandles av årsmøtet. 

Kun betalende medlemmer av Holy Riders avdeling Oslo er stemmeberettiget. For å være 
stemmeberettiget må årets og fjorårets kontingenter være à jour. 

 

3. VALG 

 
3.1       Årsmøtet velger møteleder. 
3.2       Årsmøtet velger avdelingsleder som velges for to år. 
3.3      Avdelingens styre skal velges ut fra avdelingens medlemmer med Ryggmerke og 
 undermerke. 

 Alle aktive medlemmer i avdeling Oslo som bærer ryggmerket og undermerket, kan bli 
valgt til styret i avdelinga. 

 Styret skal utenom leder bestå av nestleder, økonomiansvarlig, sekretær, to 
styremedlemmer samt to varamedlemmer.  

 Disse verv konstitueres på første styremøtet. 

 Styret velges for ett år. 
 
3.4 Årsmøtet velger ansvarshavende for andre tillitsverv for kommende år. 
3.5 Mandater som gis i strid med gjeldende statutter, er ikke bindende. 



 

4. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 

 
4.1 Hvis minst 25% av medlemmene i Holy Riders avdeling Oslo krever det, skal ekstraordinært 

årsmøte avholdes. 
4.2 Krav om ekstraordinært årsmøte skal sendes rekommandert, eller gis egenhendig, til 

avdelingsleder. Avdelingsleder skal da kalle sammen styret til styremøte. 
4.3 Styret fastsetter, i samarbeid med de aktive medlemmene, en dato for ekstraordinært 

årsmøte. 
4.4 Sakslista for årsmøtet skal være de saker som er tatt opp i kravet om ekstraordinært 

årsmøte. 
4.5 Styret kan på eget initiativ innkalle til ekstraordinært årsmøte.  
 

5. EKSKLUSJON 

 
5.1 Et medlem av Holy Riders avdeling Oslo kan ekskluderes på følgende grunnlag: 

 Gjentatte tilfeller av rusmisbruk i forbindelse med klubbens aktiviteter, uten vilje til 
korreksjon. 

 Oppførsel som skader klubbens renommé og vanskeliggjør dens arbeid, uten vilje til 
korreksjon.  

5.2 Før en eventuell eksklusjon skal avdelingsstyret ha flere samtaler med den personen det 
gjelder, og til slutt en samtale med to fra sentralstyret. 

5.3 Eksklusjon kan kun vedtas av sentralstyret, ved flertall, i samråd med avdelingsstyret. 
5.4 Eksklusjonen skal utføres av minst to fra sentralstyret sammen med minst to fra 

avdelingsstyret. 
5.5 Dersom en ryggmerkebærer viser lite eller ingen interesse for klubben lokalt og sentralt, 

kan styret i lokalavdelingen henstille vedkommende om å ta av seg ryggmerket. Om 
nødvendig føres saken videre til sentralstyret. 

 

6. ENDRING AV STATUTTER FOR HOLY RIDERS MC AVDELING OSLO. 

 
6.1 Forslag til endring av statuetter skal være innkommet til styret senest 3 måneder før 

avdelingens årsmøtet skal avholdes. 
6.2 Endring kan kun skje ved 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede medlemmene. 
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