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Org.nr 986 894 942

VEDTEKTER FOR
OFFISERSKLUBBEN PERISKOPET
§ 1 KLUBBENS NAVN
Klubbens navn er Offisersklubben Periskopet.
§ 2 VISJON
”Skape godt samhold blant ansatte tilknyttet undervannsbåter”.
§ 3 FORMÅL
a. Klubbens formål er:
1. Gjennom selskapelig samvær fremme samhold og skape en god korpsånd blant
nåværende og tidligere ansatte innen UVB-tjenesten.
2. Gjennom foredrag, diskusjon og på annen mulig måte, søke å spre kunnskap og
opplysning blant medlemmene både av faglig og almen interesse.
3. Å støtte opp om tiltak som på en positiv måte søker å ivareta UVB-tjenestens interesser,
samt gjøre denne kjent og aktet utad.
4. Å støtte opp om medlemmenes velferdsinteresser.
§ 4 MEDLEMSKAP
a. Klubben har 4 typer medlemskap:
1. ”Standard medlemskap”; Er åpent for alle ansatte eller som har vært ansatt i
Undervannsbåtvåpenet.
2. ”Pique-medlemskap”; Kan inngås av personer som tidligere har vært ansatt i
Undervannsbåtvåpenet. Medlemmer av venneforeningen ”MMU Utstein” er Piquetmedlemmer i Offisersklubben Periskopet. Pique-medlemmer kan velges inn i styret.
3. ”Æresmedlemskap”; Velges av en generalforsamling med 2/3 flertall etter forslag fra
styret eller et antall av minst 15 stemmeberettigede medlemmer.
4. ”Hedersmedlemskap”; Velges av en generalforsamling med 2/3 flertall etter forslag fra
styret eller et antall av minst 15 stemmeberettigede medlemmer.
Det er kun Standard medlemskap som gir stemmerett. Unntaket er dersom Pique medlemmet
sitter i styret og dersom Hedersmedlemmet innehar Standard medlemskap.
b. Innmelding skjer ved å ta kontakt med styret.
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c. Utmelding skal gjøres skriftlig til klubbens styre.
d. Styret kan etter egen oppfatning eller etter skriftlig motivert anmodning fra minst 10
medlemmer, foreslå et medlem ekskludert fra klubben. Medlem som således finnes uverdig
til å forbli i klubben, kan utelukkes fra denne ved beslutning i en generalforsamling og da
med 2/3 flertall. Avstemningen skal være hemmelig.
§ 5 KONTINGENT
a. Kontingent for kommende år fastsettes på generalforsamlingen.
b. Æresmedlemmer betaler ingen kontingent.
c. Hedersmedlemmer betaler kontingent i henhold til det medlemskap de ellers ville hatt.
d. Styrets medlemmer betaler halv kontingent.
e. Kontingenten innkreves månedlig for ordinære medlemmer og årlig for pique-medlemmer.
§ 6 ØKONOMI
a. Klubben har som prinsipp å ikke gå med driftsmessig overskudd eller underskudd.
b. Intet medlem hefter for klubbens utgifter utover den fastsatte kontingent.
c. Betalingsfrist ved salg av effekter og ved deltagelse på arrangement settes normalt til fire(4)
uker.
c. President eller kasserer disponerer klubbens økonomiske midler, og skal være de som står
som eiere av konti som klubben besitter.
d. Klubbens president og kasserer skal stå oppført som hhv eier og daglig leder av
Offisersklubben Periskopet i Brønnøysund-registeret.
e. Større utgifter og anskaffelser som ikke er godkjent i budsjett skal vedtas på ekstraordinær
generalformsaling før de effektueres. Med større utgifter/ anskaffelser menes over 25000,NOK.
f. Regnskapsavslutning gjøres ved hvert kalenderårs avslutning.
g. Regnskapet skal årlig godkjennes av revisor.
h. Klubbens revisor er Virksomhetskontroller i UVB Våpenet.
i. Forslag til neste-/ inneværende periodes budsjett fremlegges og godkjennes på
generalformsamling.
j. Mislighold av klubbens økonomiske midler medfører umiddelbar utestengelse fra klubben og
krav om tilbakebetaling. Vurdering om rettslig forfølgelse vurderes av styret.
k. Forslag til disponering av eventuelt overskudd legges frem av styret og besluttes på
generalforsamlingen.
§ 7 ARRANGEMENTER
a. Alle klubbens medlemmer har adgang til klubbens arrangementer.
b. Andre som ikke kommer inn under de 4 typene medlemskap, kan ved invitasjon fra styret,
gis anledning til å delta på klubbens arrangementer.
c. Alle arrangement skal kunngjøres på klubbens internettside (www.periskopet.no) og ved
utsendelse av e-mail til medlemmene. Kunngjøring av arrangementer til fartøyene skal i
tillegg sendes pr post og signal.
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d. Æresmedlemmer med følge har fri adgang på Periskopballet.
e. Æresmedlemmer og Hedersmedlemmer har første prioritet i alle køer ved arrangementer i
regi av Offisersklubben Periskopet.
§ 8 GENERALFORSAMLING
a. Generalforsamling avholdes hvert år, normalt i juni måned.
b. Tidspunkt for generalforsamlingen skal varsles minst en måned i forveien. Dette for å gi
medlemmene tid til å sende inn forslag til aktuelle saker.
c. Aktuelle saker skal være styret i hende senest 3 uker før generalforsamling.
d. Innkalling til generalforsamling skal sendes ut skriftlig til alle stemmeberettigede
medlemmer (se § 4) senest 14 dager i forveien. Innkallingen bør omfatte en liste over de
saker som skal tas opp. Forslag til endring av vedtekter skal alltid sendes ut sammen med
innkallingen.
e. President eller eventuell stedfortreder fra styret leder generalforsamlingen.
f.

Alle med standard medlemskap har tale-, forslags- og stemmerett på generalforsamlingen.

g. Generalforsamlingen er beslutningsdyktig ved minimum 10 medlemmer tilstede, unntatt ved
oppløsing av klubben.
h. Endring av vedtekter krever 2/3 flertall på generalforsamlingen.
i.

Oppløsning av klubben krever 2/3 oppmøte på generalforsamlingen og 2/3 flertall blant
disse.

j.

Andre avgjørelser krever simpelt flertall på generalforsamlingen.

k. Ved stemmelikhet har presidenten en ekstra stemme. Har ikke styret president, bestemmer
styret hvordan stemmen brukes.
l.

Følgende saker skal fremlegges på Generalforsamlingen:
1. Åpning og konstituering.
2. Årsmelding fra styret, herunder drift av Periskophytten.
3. Regnskap for det foregående år med revisors beretning. Godkjenning av regnskap.
4. Fastsettelse av kontingent for neste kalenderår.
5. Fastsettelse av leieavgift ved fremleie av Periskophytten for neste kalenderår.
6. Aktiviteter og forhold som skal prioriteres av styret/ klubben neste kalenderår.
7. Budsjett for neste kalenderår.
8. Valg av styre, valg- og ballkomité
9. Innkomne saker

m. Medlemmer som er fraværende på generalforsamlingen gis anledning til å la seg representere
ved å gi skriftlig fullmakt til et annet medlem eller styret. Hvert medlem kan kun
representere ett fraværende medlem.
n. Valg av styret gjøres skriftlig hvis ett medlem krever det.
o. Ved valg av æresmedlem / hedersmedlem skal avstemmingen være hemmelig.
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p. Ekstraordinær generalforsamling kan holdes dersom styret eller minst 1/4 av de
stemmeberettigede medlemmene skriftlig krever det. Slike møter skal ikke holdes i
fellesferien.
§ 9 STYRE & KOMITEER
a. Klubbens styre skal bestå av; President, visepresident, sekretær, kasserer, hytteansvarlig og 2
varamedlemmer.
b. Valg av styremedlemmer gjøres for 2 år av gangen, varamedlemmer for ett år.
c. President velges særskilt på generalforsamlingen, mens resten av styremedlemmene
konstituerer seg selv. Kasserer bør ikke velges blant medlemmer på fartøyene.
d. Styret er ansvarlig for klubbens drift og administrasjon innenfor vedtekter, beslutninger og
retningslinjer som blir vedtatt på generalforsamling.
e. Innstilling til representanter i styret gjøres av valgkomité.
f.

Dersom noen fra styret ikke kan stille, eller av annen grunn er fratredene innkalles
varamedlemmer.

g. Fartøysrepresentant velges fra hver undervannsbåt under kommando. Representantene er
styrets kontaktpersoner og bindeledd ombord.
h. I tvilstilfeller ved tolking av klubbens vedtekter er styret sin tolkning avgjørende.
i.

Styreverv er ulønnet, men kompenseres med fri adgang for en person på Periskopballet og
halv kontingent.

j.

I tillegg til styre, skal det på generalforsamlingen velges verv for; Valg- og ballkomité.
Begge velges for ett år av gangen. Valgkomité skal bestå av 2 representanter. Ballkomité
skal bestå av 3 representanter, der en velges til ballformann.

k. Verv i ballkomiteen belønnes med fri adgang for seg selv med følge på Periskopballet.
l.

Alle med standard medlemskap plikter å motta valg til verv i klubben, men kan unnslå seg
valg i like lang tid som en har fungert i ett verv.

m. Komiteer eller eventuell arbeidsutvalg som blir nedsatt står overfor styret ansvarlig for sine
mandater og oppgaver.
§ 10 PERISKOPHYTTEN
a. Periskophytten er Forsvarsbygg sin eiendom og disponeres av Offisersklubben Periskopet.
Offisersklubben Periskopet betaler ikke årlig leie, men forsikrer hytten og dets inventar/
innhold (pr. 2005 fullverdi forsikret for kr 1 010 700,- og forsikringssum innbo og løsøre kr
152 300,-).
b. Periskophytten kan fritt disponeres av klubbens medlemmer.
c. Andre kan leie Periskophytten. Styret skal godkjenne dette i hvert enkelt tilfelle.
d. Pris for leie av Periskophytten fastsettes på årlig generalforsamling (pr. 2010 kr 500,- for
enkeltpersoner og kr 1000,- for firma/ foreninger, gratis for medlemmer).
e. Den som benytter Periskophytten er ansvarlig for at den leveres tilbake i samme stand.
f.

Ved arrangementer på Periskophytten skal det alltid være en edru ansvarlig/ vakt tilstede.
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g. Dersom flere ønsker å benytte Periskophytten på samme tid gjelder ”først til mølla”
prinsippet. Medlemmer av klubben har i utgangspunktet fortrinnsrett fremfor ikke
medlemmer. I tvilstilfeller skal dette avgjøres av styret.
h. Hytteansvarlig er på vegne av styret ansvarlig for koordinering av drift av Periskophytten.
§ 11 UTMERKELSER
a. Offisersklubben Periskopet sin krest eller tilsvarende utmerkelse tildeles:
1. Medlem som har vært i styret i 2 år.
2. Æresmedlemmer.
3. Til personer som har gjort en spesiell innsats i h.t. klubbens visjon.
b. Alle som har hatt standard medlemskap i klubben i 5 år, kan kjøpe Offisersklubben
Periskopet sin krest.
c. Styret vurderer i hvert enkelt tilfelle kandidatenes medlemsforhold og kandidatur.
d. Krest eller annen utmerkelse kan kun tildeles en gang.
e. Utdeling foretas på generalforsamling eller ved annen høytidelighet.
f.

Denne paragraf er gjeldende fra den trådde i kraft (mai 2003).

Offisersklubben Periskopets regalie består av medalje med Periskopets logo, med purpur bånd
for æresmedlemmer og blått bånd for hedersmedlemmer.
”Æresmedlemmer og hedersmedlemmer kan bære Offisersklubben Periskopets regalie på
arrangementer i Periskopets regi”
§ 12 DIVERSE BESTEMMELSER
a. Ved oppløsing av klubben avgjør generalforsamlingen hva som skal gjøres med klubbens
eiendeler og aktiva.

