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Vedtatt på KNAs Landsmøte 30. april 2022 

 

 

I henhold til FIA’s statutter, artikkel 5 og FIAs International Sporting Code kap. 1.6 delegeres den 

sportsmyndighet (Sporting Power) Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) innehar i Norge ifølge FIA’s 

statutter artikkel 3 og International Sporting Code kap. 1.4.1 til Norges Bilsportforbund (NBF) på 

samme måte som tidligere. 

Delegeringen er total, det vil si at den gjelder for alle typer bilsportsgrener som kontrolleres av FIA og 

for hele landet. Delegeringen gjelder i henhold til FIAs regler for delegasjon av sportsmyndighet. 

Delegeringen gjelder i henhold til FIAs regler for delegasjon av sportsmyndighet. 

 

§ 1 NBF skal samordne, regulere bilsporten i Norge, samt ivareta sportens nasjonale og 
internasjonale interesser. NBF skal drives uten profittinteresser, men skal sikre 
tilstrekkelig økonomi til å ivareta sitt arbeidsgiveransvar og videreutvikling av sporten. 
NBF skal medvirke aktivt til at flest mulig, og da spesielt ungdom, får innpass i 
organisert bilsport under NBF’s ansvarsområde. NBF skal sørge for at miljø- og 
sikkerhetsspørsmål står sentralt i regulering og utøvelse av bilsport. NBF skal gjennom 
sitt arbeide engasjere seg i trafikksikkerhet og medvirke til at motorsportsutøvere blir 
dyktige trafikanter 
 

§ 2 NBF er en paraplyorganisasjon for medlemsorganisasjoner hvis medlemsklubber 
arrangerer billøp etter gjeldende regelverk fastsatt av NBF.  
 
Kongelig Norsk Automobilklub (KNA), Norsk Motor Klubb (NMK) og Frittstående 
motorklubber (FMK) er faste medlemmer av forbundet. Andre organisasjoner som 
arrangerer billøp, kan etter søknad til Årsmøtet bli faste medlemmer av forbundet.  
 
Organisasjoner som av Årsmøtet ikke lenger ansees å oppfylle kriteriet som 
medlemsorganisasjon kan med 3/4 flertall fratas medlemskapet.  
 

§ 3 Årsmøtet er NBFs høyeste organ. Til Årsmøtet oppnevner medlemsorganisasjonene et 
antall stemmeberettigede delegater slik: 
 

• KNA; 5 

• NMK; 5 

• FMK; 2 
 

NBFs styre kan invitere observatører og gjester til Årsmøtet. Disse har ikke generell tale, 
forslag eller stemmerett 
 

§ 4 Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mai måned hvert år og innkalles av NBFs 
styre med minst 8. ukers varsel.  
 
Medlemsorganisasjonene melder inn navn på delegater og varadelegater til NFBs styre 
innen 4. uker før Årsmøtet. Medlemsorganisasjonenes styre kan oppnevne nye 
delegater ved forfall også fra varadelegatene. 
 
Forslag som ønskes behandlet på Årsmøtet, må være mottatt av styret senest 4 uker før 
Årsmøtet. Slike forslag kan kun fremmes av medlemsorganisasjonene og NBFs styre.  
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Innkomne forslag, sammen med styrets innstilling, sendes sammen med årsmøtets 
øvrige dokumenter til medlemsorganisasjonene og de oppnevnte delegater og 
varadelegater senest 2 uker før årsmøtet.  
 
Årsmøtet ledes av Årsmøtets ordfører. Ordfører velges av årsmøtet.  
 
Saker som behandles av Årsmøtet avgjøres med simpelt flertall, med mindre annet 
følger av disse vedtektene. I tilfelle stemmelikhet er Årsmøtets ordførers stemme 
utslagsgivende.  
 
Styret i NBF ledes av en President som velges av Årsmøtet med en funksjonstid på 1 år 
 
I tillegg velges 5 styremedlemmer, slik at styret alltid har minst to representanter fra 
KNA, to representanter fra NMK og en representant fra andre medlemsorganisasjoner.   
 
Ved stemmelikhet i styret er Presidentens (møteleders) stemme utslagsgivende  
 
Årsmøtet behandler følgende;  

1) Godkjenne innkalling og dagsorden 
2) Velge Årsmøtets ordfører, referent og to delegater til å underskrive protokollen 
3) Behandle styrets årsberetning 
4) Behandle styrets reviderte regnskap. 
5) Behandle innkomne forslag. 
6) Behandle styrets forslag til strategi og handlingsplan, samt andre forslag fra 

styret. 
7) Behandle styrets forslag til budsjett for neste år samt eventuelt godkjenne 

endringer i inneværende års budsjett 
8) Behandle forslag til vedtektsendringer, jf § 8 
9) Velge;  

• Forbundets president 

• 5 styremedlemmer med tillegg av 3 varamedlemmer i rekkefølge. 

• Medlemmer til Domsutvalget 

• Medlemmer til Apelldomstolen 

• Valgkomite bestående av ett medlem fra hver medlemsorganisasjon 
10) Godkjenne honorar til forbundets president og evt. andre tillitsvalgte 
11) Velge revisor og godkjenne dennes honorar.  

 
Alle valg foretas for 1 år av gangen  
 
Valgkomiteen legger frem innstilling til Årsmøtet basert på forslag fremmet av 
medlemsorganisasjonene senest 30 dager før Årsmøtet.  
 
Valgkomiteens innstilling sendes Årsmøtets delegater og medlemsorganisasjonene 
sammen med øvrige saksdokumenter to uker før Årsmøtet.  
 
Styret fremmer innstilling til valg av medlemmer av valgkomiteen.  
 
Ekstraordinært årsmøte innkalles etter vedtak i NBFs styre eller etter vedtak i minst to 
av medlemsorganisasjonenes styre.  Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle saker 
som er nevnt i innkallingen. Tidsfrister for innkalling og oppnevning av delegater er som 
ved et ordinært årsmøte 
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§ 5 Styrets oppgaver;  
Styret organiserer sitt arbeide i tråd med Årsmøtets vedtak og disse vedtekter. Styrets 
hovedoppgaver er som følger;  
 

1. Iverksette Årsmøtets vedtak og bestemmelser.  
2. Utarbeide forslag til strategi- og handlingsplan med årsbudsjett, og overvåke 

budsjettoppfølgingen.  
3. Gjøre endringer i vedtatt budsjett innen de rammer og fullmakter som er gitt av 

Årsmøtet.  
4. Forestå forbundets administrasjon, representere forbundet utad og utøve 

forbundets faglige myndighet.  

• Til å ivareta disse oppgavene ansetter styret en generalsekretær som daglig 
leder og utarbeider en stillingsbeskrivelse for denne stillingen.  

5. Oppnevne medlemmer til faglige utvalg/seksjoner.  
6. Vedta endringer og tillegg i Det Nasjonale Sportsreglement for Bilsport i Norge 

(NSR). 
7. Vedta årsavgiftssatser 
8. Behandle og innstille i innkomne og egne forslag til endringer i vedtektene. 

 

§ 6 Daglig leder og styrets leder har i fellesskap signatur.  
 
Daglig leder har prokura 
 

§ 7 I samsvar med bestemmelsene i FIA’s Sporting Code kap. 1.7 har KNA den fulle rett til å 
tilbakekalle den sportsmyndighet som her er delegert. Skulle NBF ved en slik 
eventualitet, eller ved andre former for opphør, være i besittelse av noen formue, blir 
denne å disponere av KNA til de samme formål som NBF ellers ville ha benyttet den til. 
 

§ 8 Endringer i disse vedtektene foretas på NBFs årsmøte med ¾ dels flertall.  

Forslag om vedtektsendringer skal være NBFs styre i hende innen 31. desember året før 

Årsmøtet, og skal, sammen med styrets innstilling, sendes medlemsorganisasjonene 

innen 15. februar samme år som Årsmøtet avholdes.  

KNA har, som forvalter av Sporting Power på vegne av FIA, vetorett mot forslag til 

vedtektsendringer som KNA anser å være i strid med forvaltning av Sporting Power i 

Norge.  Slikt begrunnet veto må være meddelt øvrige medlemsorganisasjoner senest 15 

april.  

Det er kun forslag som er fremmet i tråd med prosedyrene angitt i denne paragraf, som 

kan fremmes til behandling på NBFs årsmøte.  

Innledende tekst til disse vedtekter, samt §7 og § 8 kan kun endres med tilslutning fra 

KNA. 

 

 


