
Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening 

Vedtatt på konstituerende møte i Norsk Gypsy Cob Forening etablert 27.10.2001, med endringer 

fra ordinært årsmøte 18.05.02, 26.04.03, 29.05.04, 14.03.09, 02.02.13, 01.03.14, 05.03.16 

12.02.2017, 14.04.2018, 09.02.2019, 03.05.20,  07.02.21 og 02.04.22 

 

§ 1. FORMÅL 

FORENINGENS FORMÅL ER: 

Foreningen er en upolitisk interesseorganisasjon som har som målsetting å spre informasjon og øke 
interessen for Gypsy Cob, samt: 

- arbeide for å fremme Gypsy Cob i bruk og avl 

- Jobbe opp mot Norsk Hestesenter for å få registrert så mange av våre Gypsy Cob som mulig. 

- Følge med på utviklingen i Norge og verden for øvrig, og oppdatere/endre avlsplan, rasestandard og 
bruksprøvereglementet ved behov. 

- sørge for at inspektørene forsikrer seg om at alle dyr som skal registreres oppfyller kravene til 
standard. 

- holde kontakt og jobbe sammen med andre heste- og ponni organisasjoner 

 

§ 2 MEDLEMMER 

1. Som medlemmer kan opptas alle som har eller er interessert i Gypsy Cob 
2. Medlemskap i foreningen er først gyldig når kontingenten er betalt. 
3. Vedtektene gjelder for alle medlemmer, ingen medlemmer skal forskjellsbehandles eller har 

særlige rettigheter. 
4. Tidsramme for ekskludering av medlemmer. Minimum seks måneder i ekskluderingsperiode. 

Her kan styret utvide denne alt etter alvorlighetsgrad på ekskluderingsgrunnlaget. 
Valgkomiteen og styret skal sammen vurderer heretter om vedkommende skal slippes inn 
igjen som medlem eller om den skal videre ekskluderes på bakgrunn av en dårlig oppførsel i 
ekskluderingsperioden. Etter endt ekskludering påløper det seks måneders prøvetid. 

 

§ 3 STEMMERETT OG VALGBARHET 

1. For å ha stemmerett må et medlem ha fylt 15 år kontingenten må være betalt for 
inneværende år og være registrert ved kontingent innbetaling. 

2. Alle hovedmedlemmer og familiemedlemmer over 15 år har stemmerett, og er da valgbare til 
å sitte i styret eller i et utvalg. 

3. I overordnet organisasjon skal en fra styret være foreningens representant. 
4. Medlemmer som har innehatt tillitsverv i foreningen og ved handling har brutt tillitten i 

alvorlig grad, vil ikke ha mulighet til å være valgbare til å sitte i styret eller inneha verv i andre 
komiteer eller utvalg ved en senere anledning. Vurderingen som ender i en slik sanksjon gjøres 
av styret og valgkomiteen samlet. 

 



 

§ 4 KONTINGENT 

1. Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøte, og tas opp til vurdering ved behov. 
2. Medlemmer som skylder kontingent etter at fristen er utløpt strykes. Fristen for å betale 

kontingenten er 31.01.  
3. For nye medlemmer som betaler etter 1.september gjelder kontingenten automatisk også 

året etter. 
 

§ 5 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE 

1. Tillitsvalgte kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, som påføres vedkommende i 
utførelse av vervet. 

2. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av foreningens budsjett og 
regnskap. 
 

§ 6 DØMMENDE ORGAN 

1. Enhver som er medlem i NGCF eller er engasjert av denne eller deltar i NGCF s aktiviteter, 
aksepterer NGCFs selvdømmeordning der styret er foreningens dømmende instans. 

2. Avgjørelser i NGCFs dømmende organ kan ikke bringes inn for de alminnelige domstoler. jfr. 
Tvistemålsloven. 

3. Medlemmer som motarbeider foreningens formål og interesser, eller bryter foreningens 
vedtekter, kan av styret gis en advarsel eller i graverende tilfeller føre til eksklusjon. Her gis 
styret frihet til å velge påtale. 

4. Det samme gjelder medlemmer som på grunn av sin adferd skader foreningens gode navn og 
rykte, eller som ved sin oppførsel skaper mistrivsel i foreningen, eller oppretter 
hjemmesider/Facebook grupper som skader foreningens interesser. 

5. Eksklusjon av et medlem krever 3/5 flertall av fulltallig styre. Styret plikter å gjøre den 
ekskluderte oppmerksom på ankemulighet og ankefristen som er 14- fjorten dager etter 
mottak av påtale.  

6. Styret gis full frihet til påtale. 
7. Påtalt medlem kan anke avgjørelsen til NGCFs ankenemnd/valgkomite. 
8. Ankenemndens avgjørelse er endelig. 

 

§ 7 ÅRSMØTE 

1. Årsmøte er foreningens høyeste myndig og skal holdes hvert år innen Pinsens utgang. 
2. Årsmøtet skal avholdes på et sentralt sted slik at det er greit for alle å møte uansett hvor man 

bor. Digitale årsmøter kan avholdes når fysiske møter ikke er mulig å gjennomføre, eller i 
tillegg til fysisk årsmøte ved behov. 

3. Årsmøtet innkalles av styret med minst 6 ukers varsel, direkte til medlemmene. Forslag som 
skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 4 uker før årsmøtet. Fullstendig 
saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 3 uker før årsmøtet. 

4.  Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer 
og/eller media til å være til stede. 

5.  Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall representanter/medlemmer som minst 
tilsvarer antall styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, blir årsmøtet ugyldig 
og det skal innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimums deltakelse. Ingen har mer enn 
en stemme, og stemmegivningen kan ikke skje ved fullmakt.  



6.  På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på saklisten senest 
3 uker før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever 
det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste. 

7.  Bruk av digital plattform ved årsmøter og ekstraordinære årsmøter. Alle årsmøter og 
ekstraordinære årsmøter skal være tilgjengelige på digital plattform ved behov.  
 

Ledelse 

1. Årsmøtet styres av leder til ordstyrer er valgt, og årsmøtet protokollføres av sekretæren frem 
til eventuelt ny referent er valgt. Ordstyrer og referent behøver ikke være medlem av 
foreningen. 

 

Stemmegivning  

1. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig 
flertall av de avgitte stemmene.  

2. Ved stemmelikhet anses forslaget vedtatt.  
3. Blanke stemmer anses som ikke avgitt. 
4. Personvalg foregår hemmelig når det foreligger mer enn et forslag eller det fremmes krav om 

det.  
5. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet 

antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses ikke avgitt.  
6. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. 

 

Årsmøtets oppgaver 

Dagsorden: 

1. Valg av ordstyrer og referent 
2. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 
3. Årsmelding 
4. Regnskap i revidert stand 
5. Vedta foreningens budsjett med kontingent og langtidsplan 
6. Innkomne forslag 
7. Dersom overnevnt punkter ikke er blitt behandlet på årsmøtet SKAL det kalles inn til 

ekstraordinært årsmøte. 
8. Valg av: 

a) Leder 
b) Nestleder 
c) Sekretær 
d) Kasserer 
e) 1 styremedlem 
f) 2 vara 
g) Revisor 
h) Øvrige utvalg 
i) Representanter til organisasjoner foreningen er tilsluttet, overensstemmende med disse 

organisasjoners bestemmelser. 
j) Valgkomiteen skal bestå av leder, 1 medlem og 1 varamedlem og velges for henholdsvis 1-

2 og 2 år slik at lengst sittende medlem automatisk rykker opp som leder.  
- Valgkomiteen fungerer også som kontrollkomite og kan gripe inn dersom styret ikke 

fungerer. Valgkomiteen/Kontrollkomiteen skal da kalle inn til ekstraordinært årsmøte. 



- Valgkomiteen kommer med forslag til innstilling på styreverv. Styret kommer med forslag 
til innstilling på verv i valgkomiteen. Innstillingene bør legges frem 4 uker før årsmøtet.  

- Valgkomite/Kontrollkomite skal til enhver tid bestå av minimum 3 personer. Skulle det bli 
færre medlemmer skal det kalles inn til ekstraordinært årsmøte.  

- Valgkomiteen fungerer også som ankenemnd ved ekskludering av medlemmer. 
 

9. Styrets medlemmer velges for 2 år av gangen ved at halvparten av styret er på valg hvert år. 
10. Årsmøte kan gjøre vedtak om å opprette eller legge ned grupper innen foreningen dersom 

dette er mest hensiktsmessig. 
11. Ved valg bør det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen bør 

forholdsmessig i forhold til kjønns fordelingen i medlemsmassen, og det bør være minst to 
representanter fra hvert kjønn. Dette gjelder ikke råd og utvalg m. v. som består av 3 eller 
færre medlemmer. 
 

§ 8 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 

1. Ekstraordinært årsmøte skal holdes når minimum 1 i styret eller minst 1/3 av de 
stemmeberettigede medlemmene krever det.  

2. Det innkalles skriftlig senest 2 uker før det skal holdes.  
3. Det ekstraordinære årsmøtet kalles inn av dem som krever det, altså enten av styret, 

valg/kontrollkomiteen eller representanter for 1/3 av de stemmeberettigede. 
4. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker som kravet om årsmøte 

omfatter, og som er kunngjort i innkallingen. 

 

§ 9 STYRET 

Foreningen ledes av styret som er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene. 

1. Styret skal forholde seg til og iverksette årsmøtets og overordnede myndigheters vedtak og 
bestemmelser. Styret skal holde møte når lederen bestemmer eller ett flertall av 
styremedlemmene forlanger det. 

2. Styret skal ved behov nedsette og oppløse komiteer, arbeidsgrupper m.m. og utarbeide 
instruks for disse, så fremt ikke gruppen ble nedsatt av årsmøtet. 

3. Styret skal oppnevne de nødvendige representanter utad, ut over de som det tilligger årsmøte 
å velge. 

4. Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi, samt til enhver tid kunne 
informere om foreningens økonomi på forespørsel. 

5. Representere foreningen utad. 
6. For å være beslutningsdyktig må minst halvparten av styrets medlemmer delta. Ved 

stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt. 
7. Valgte leder er foreningens ansvarlige representant. Leder har den daglige ledelse av 

foreningen, leder styrets forhandlinger og, med mindre styret har bestemt noe annet, 
foreningens medlemsmøter. Leder skal påse at melding om adresseforandring, resultat av valg 
og annet som har interesse for andre organisasjoner og forbund blir sendt de respektive 
organer. 

8. Nestleder fungerer som leder under dennes fravær. Nestleder skal dessuten utføre sentrale 
og viktige arbeidsoppgaver innen klubben og være mest mulig fortrolig med alt 
foreningsarbeid. 

9. Sekretæren skal føre protokoll fra alle styremøter, medlemsmøter og årsmøter. Sekretæren 
skal i samråd med leder forberede alle styremøter og føre foreningens korrespondanse. 
Sekretæren skal være foreningens arkivar. 



10. Kassereren har ansvar for alle inn/utbetalinger, kontering av bilag og levere disse til revisor i 
god tid før årsmøtet. 

11. Varamedlem skal innkalles til styremøter og har stemmerett hvis ikke styret er fulltallig. 
12. Alle styrets medlemmer skal lage en enkel rapport over jobben de har gjort når de avslutter 

vervet, slik at den som tar over har et utgangspunkt. Videre har alle styrets medlemmer 
ansvar for å avslutte/rydde opp i pågående saker ved fratredelse av et verv. 

13. Dersom det ikke er tilstrekkelig antall kandidater til å fylle alle styrets verv, kan styret bestå av 
kun leder, kasserer og sekretær og fremdeles være et fulltallig styre. 

14. Signaturrett gis til sittende Leder og Kasserer. Leder og Kasserer har signaturrett hver for seg. 
Signaturretten kan endres ved et styremøtevedtak. 

15. Styremedlemmer skal signere taushetserklæring på lik linje som andre arbeidsforhold. Brudd 
på taushetsplikten kan føre til ekskludering eller annen sanksjon. 

 

§ 10 GRUPPER/AVDELINGER/ARRANGEMENT 

1. Foreningen kan organiseres med avdelinger/og eller utvalg. Disse skal ledes av oppnevnte 
tillitspersoner eller av valgte leder. Lagets årsmøte/styret (alt etter hva som er mest 
hensiktsmessig) bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal 
organiseres og ledes, samt utarbeide mandat. 

2. Dersom gruppen/arrangementet har behov for å bruke penger skal det lages et budsjett og 
regnskap på dette. Alle utgifter må være i samsvar med foreningens budsjett vedtatt på 
årsmøtet. 
 

§ 11 HJEMMESIDE 

1. Foreningen skal ha en aktiv hjemmeside med en ansvarlig webmaster. 
2. Facebook gruppen skal ha en egen administrator gruppe bestående av en representant fra 

styret, samt minimum en person til i tillegg til webmasteren. Administratorer velges av styret. 
3. Facebook gruppen skal ha egne regler som bestemmes av administratorene, i samråd med 

foreningens styre, og administratorene har ansvaret for at reglene blir fulgt. 

 

§ 12 LOVENDRING 

1. Endring i denne lov kan bare foretas på ordinært årsmøte etter å ha vært oppført på 
sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 
 

§ 13 OPPLØSNING 

1. Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. 
2. Blir oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder 

senere. For at klubben skal oppløses, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. 
3. Sammenslutning med andre organisasjoner foreninger anses ikke som oppløsing av 

foreningen. 
4. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer som følge av dette, treffes i samsvar 

med foreningens bestemmelser om lovendring, jfr. § 12. 
5. Ved oppløsning velger årsmøtet i 2/3 flertall på det siste ekstraordinære årsmøte hva som skal 

gjøres med midler og arkiv. Finnes det overordnet organisasjon som fører stambokføringen 
videre skal det sendes dit. 


