VEDTEKTER
for
Club VinoGastro
1. Club VinoGastro, senere kalt CVG, ble vedtatt stiftet 23. februar 2007.
2. CVG er en del av og kun åpen for medlemmer av Den Norske Klubben Costa Blanca
(DNKCB) og retter seg etter dennes vedtekter, samt det gjeldende spanske regelverk.
Tilknytningen til DNKCB dekker behovet for registrering ifølge spansk lov for
organisasjoner.
3. CVG er upolitisk og formålet er å fremme god drikke- og matkultur gjennom informasjon
og felles aktiviteter blant medlemmene.
4. Det avholdes minst 6 medlemsmøter i perioden 1. september til 30 april. DNKCB´s
lokaler er clubens adresse og faste tilholdssted.
5. Styret skal bestå av 6 medlemmer med følgende funksjoner: leder, nestleder, sekretær,
kasserer og to styremedlemmer samt to varamedlemmer. Leder og nestleder skal ikke stå på
valg samtidig. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er tilstede.
Styremedlemmene har en stemme hver. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
6. I tidsrommet juni-august kan det avholdes styremøte som telefonmøter eller tilsvarende,
dersom ekstraordinære forhold krever dette. Leder innkaller til slikt møte.
7.Styret kan utnevne utvalg og arbeidsgrupper etter behov.
8. Kontingenten for kommende år bestemmes av årsmøtet etter forslag fra styret. Forslaget
skal samsvare med det budsjettforslag som framlegges under pkt 9.
Medlemsskapet fornyes i perioden 1. januar til årsmøtedatoen. Medlemmer som ikke har
betalt sin kontigent innen årsmøtestart, har ikke stemmerett og blir deretter strøket fra
medlemslistene.
9. Årsmøtet inneholder følgende faste poster;
1. Åpning
2. Valg av møteleder og referent
3. Styrets årsberetning
4. Revidert regnskap
5. Fastsettelse av kontingent for neste år
6. Budsjettforslag
7. Innkomne forslag
8. Valg
10. Vedtak fattes med alminnelig flertall unntatt ved vedtak om oppløsning, opphør og ved
vedtektsendring, som krever 2/3 flertall av avgitte stemmer. Valget kan skje muntlig med
mindre annen voteringsmåte vedtas. Det er tilstrekkelig at et medlem forlanger skriftlig
avstemming. Valgene skal skje skriftlig dersom det foreligger flere enn ett forslag.
11. CVG skal ha eget regnskap og selvstendig styring av clubens drift og midler. Regnskapet
revideres av DNKCB´s kasserer og regnskap leveres DNKCB ved regnskapsårets slutt.
12. CVGs styre utarbeider en årlig aktivitets-kalender basert på forslag fra medlemmene.
13. Årsmøte avholdes innen utgangen av februar måned.

14. Ved eventuelt opphør av CVG går clubens eiendeler til DNKCB.

Vedtektene er vedtatt i årsmøtet for VinoGastro 17.02.15
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Styret

