Statutter for

1. Fåvang Amerikanerklubb (FAK) ble startet ut fra at en del folk var med og arrangerte
et biltreff under Fåvangdagene. Etter dette var det ønskelig å etablere en klubb som
i hovedsak er for folk som har interesse for amerikansk bil.
2. Styret består av en Bas, en Reservebas, en Kontorist, en Bokholder og to
styremedlemmer. Disse sitter i to år bortsett fra Basen, Kontoristen og ett
styremedlem, som sitter 3 år fra klubbens oppstart. I 2005 er disse på valg for så å
sitte i 2 år. Det avholdes årsmøte i mars, og forslag til årsmøte skal skje skriftlig
senest 14 dager før møtet.
3. Kan ikke et medlem komme på et møte klubben avholder, ansees medlemmens
samboer/ektefelle som stedfortreder og har dermed stemmerett. Ektefelle/samboer
er velkommen som deltaker på våre arrangementer, men dette er helt frivillig.
Ønsker ektefelle/samboer eget medlemsskap, betaler de vanlig årskontingent.
4. For å bli medlem, henvender intesserte seg til en som allerede er medlem, og det
blir videreformidlet til styret. Deretter vil styret sende ut innbetalingsgiro til
vedkommende.
5. Ønsker medlemmer å melde seg ut, unnlater de bare å betale medlemskontingenten
som har betalingsfrist 1. mars hvert år. Medlemslistene blir da oppdatert 10. mars.
6. FAK setter det sosiale samværet meget høyt, og vi treffes for felles bilturer og
bilprat en gang i blandt.
7. FAK arrangerer Hobbybiltreff under Fåvangdagene, og dette er vår eneste
inntektskilde i året. Her er det viktig at hvert enkelt medlem finner sin måte å bidra
med en dugnadsinnsats. Ønsker enkelte medlemmer å utebli fra denne
dugnadshelga, skal det gis beskjed 4 uker før treffet.
8. Det er også viktig at hver enkelt tar tak i ting de mener kan gjøres bedre, eller om
man ønsker seg flere aktiviteter i klubben. Styret setter også opp komiteer til treffet
og ser til at medlemmene i stor grad finner sin arbeidsoppgave selv i de forskjellige
komiteer. Ønsker medlemmer å bytte arbeidsoppgaver, gjøres dette internt og de gir
da beskjed til komiteens leder.
9. Og husk, det er i utgangspunktet bare en bil det dreier seg om.

