Vedtekter for
Bergen Mini Club - BMC
§1 Navn
Klubbens navn er Bergen Mini Club, forkortet BMC.

§2 Formål
BMCs formål er å skape et sosialt miljø rundt bilen Mini produsert 1959-2000, med alle dens
varianter, og bidra til å bevare Minier for ettertiden.
BMC er en uavhengig organisasjon og klubbens geografiske område er Bergen og Vestlandet,
men er åpen for medlemskap fra hele landet. BMC skal bidra til styrke Minimiljøet i Norge,
gjennom samarbeid med andre klubber.

§3 Medlemskap
Alle som har interesse for Mini kan søke medlemskap, enten de eier Mini eller ikke.
Styret i BMC behandler søknaden og vil informere om opptak. Styret kan forkaste en søknad,
men må da begrunne dette.
Årsmøtet kan ekskludere medlemmer som bringer Minien, BMC eller BMCs medlemmer i
vannry, ekskluderes kan også de som utnytter BMCs navn eller misbruker sin stilling i BMC.

§4 Årsmøte
Hvert år i løpet av mars skal BMC ha årsmøte, styret kaller inn til årsmøtet og skal gjøre dette
i god tid. Minst 1 uke på forhånd skal det være gjort kjent hvilke saker som skal behandles på
møtet, saker som ikke er innmeldt kan avvises av styret eller årsmøtet.
Alle saker, unntatt forslag om vedtektendringer, behandles med flertallsvalg. Stemmerett har
kun de medlemmer som har betalt kontigent for inneværende år.
Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte, det samme skal gjøres hvis 2/3 av BMCs
medlemmer krever det.

§5 Styre
Klubbens styre velges av årsmøtet, og består av formann, sekretær/kasserer og 1
styremedlem, det skal også velges 1 varamedlem. Formann velges separat for 2 år av gangen,
formannen har mulighet til å trekke seg fra vervet etter 1 år og inngå som vanlig styremedlem.
Det skal da velges ny formann av årsmøtet. De øvrige i styre velges for 1 år, ved at de 3 som
får flest stemmer inngår i styret.
Det nye styret velger selv sine funksjoner, varamedlem møter ved behov..

§6 Vedtekter
Endringer av vedtekter kan kun gjøres av årsmøtet i BMC, og det må være 2/3 flertall blant de
frammøtte for endringen.

§7 Kontigent
Årsmøtet fastsetter neste års kontigent.

§8 Oppløsning
BMC kan oppløses ved årsmøtevedtak, men for at vedtak om oppløsning skal være gyldig må
2/3 klubbens medlemmer stemme for. Ved oppløsning skal klubbens midler tilfalle
Landsforeningen for motorhistoriske kjøretøy – LMK.

