VEDTEKTER
for COSTATRIMMEN stiftet 17.11.1981 som «Trimlaget Costa Blanca». Revidert av
årsmøtet 19. november 2013.
§ 1. NAVN
Laget ble stiftt 17.11.1981 under navnet Trimlaget Costa Blanca. Navnet er senere endret til
Costatrimmen.
§ 2. TILKNYTNING.
Costatrimmen hører hjemme i Alfaz del Pi kommune i provinsen Alicante i Spania. Laget er
frittstående og med utelukkende personlige medlemmer.
Den Norske Klubben (DNKCB) er Costatrimmens paraplyorganisasjon i forhold til spanske
myndigheter. Costatrimmens årsrapporter og årsregnskap skal sendes DNKCB til orientering.
Alle idrettsmerkeprøver som tas i utlandet gjennom Costatrimmen skal registreres hos Oslo
Krets av Norges Idrettsforbund (NIF).
§ 3. FORMÅL.
Costatrimmens formål er å legge til rette og gjennomføre allsidige mosjons- og sosiale
aktiviteter, samt ture, for nordmenn og norgesvenner på Costa Blanca.
§ 4. MEDLEMSKAP.
Alle nordmenn og norgesvenner som ønsker det og som betaler kontingent, kan bli
medlemmer av Costatrimmen.
Medlemmene plikter å overholde Costatrimmens vedtekter og bestemmelser.
§ 5 KONTINGENT
Årsmøtet vedtar kontingentens størrelse etter forslag fra styret. Kontingenten følger
kalenderåret.
Costatrimmen skal gi DNKCB – parplyorganisasjonen – årlig kompensasjon.
Kompensasjonen skal utgjøre 25 % av kontingenten.
§ 6. REFUSJON FOR UTLEGG.
Tillitsvalte samt medlemmer som engasjeres til oppdrag, kan gis dekning for faktiske utgifter
i forbindelse med utførelsen av vervet/oppdraget.
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§ 7. ÅRSMØTE.
Costatrimmens høyeste myndighet er årsmøtet som skal holdes hvert år i februar måned.
Styret innkaller medlemmene til årsmøtet med minst 4 ukers varsel, direkte til medlemmene
på lagets turer/arrangementer, på lagets webside, ved oppslag i DNKCB og i minst 1 lokal
norskspråklig gratisavis.
Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet.
Årsmøtedokumentene skal være tilgjengelige for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.
Regnskapsåret gjelder fra 01.01. til og med 31.12.
Alle lagets medlemmer har adgang. For å avgi stemme må kontingenten for inneværende år
være betalt. Styret kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede.
Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter.
Ingen har mer enn en stemme, og stemmegiving kan ikke gis ved fullmakt.
Årsmøtet kan kun behandle forslag som er oppført på sakslista.
Årsmøtet ledes av valt dirigent etter forslag fra styret.
§ 8. ÅRSMØTETS OPPGAVER.
Årsmøtet skal behandle følgende:
− styrets årsmelding
− regnskap i revidert stand
− innkomne forslag
− foreta valg av:
1. leder og nestleder
2. sekretær, økonomiforvalter, 1 styremedlem og 2 varamedlemmer
3. 2 revisorer og 2 varrevisorer
4. valgkomite bestående av 3 medlemmer og 2 varamedlemmer etter forslag fra styret.
Valgkomiteens leder velges særskilt.
Alle valg skjer primært for 2 år av gangen. For å sikre kontinuitet kan valg skje for 1 år. Ved
suppleringsbehov foretas internt opprykk.
§ 9. STEMMEGIVING PÅ ÅRSMØTET.
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak være truffet med alminnelig flertall for å være
gyldig.
Valg skal foregå skriftlig dersom det foreligger mer enn et forslag. Skal det velges flere
personer på samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall kandidater som
skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som inneholder et annet antall
kandidater enn det som skal velges, ansees ikke avgitt. Blanke stemmer skal registreres.
Personvalg avgjøres etter flertallsprinsippet.
§ 10. EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER.
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det eller minst en tredjedel av
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stemmeberettigede medlemmer krever det.
Det innkalles med 2 ukers varsel, på samme måte som ordinære årsmøter.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og treffe avgjørelser i saker som er nevnt i
innkallingen. Det kan ikke innkalles til ekstraordinært årsmøte i tiden fra 1. mai til 1.
september.
§ 11. STYRET.
Costatrimmen ledes av et styre som er lagts høyeste myndighet i tiden mellom årsmøtene.
Styret skal:
1. iverksette årsmøtets vedtak
2. etter behov oppnevne komiteer og utvalg samt personer for spesielle oppgaver, og
utarbeide instrukser for disse
3. administrere og føre kontroll med lagets økonomi
4. organisere driften i henhold til vedtektene
5. representere laget utad.
Styret skal innkalle til møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene,
inklusive varmennene, krever det.
Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Ved
stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt.
§ 12. ØKONOMISK ANSVAR.
Costatrimmen er selv ansvarlig for sine forpliktelser. Enkeltmedlemmer kan ikke stilles
personlig ansvarlig for lagets forpliktelser.
Den Norske Klubben (DNKCB) har heller ikke ansvar for lagets forpliktelser.
Costatrimmen har ikke økonomisk ansvar overfor medlemmer eller andre som deltar på
lagets turer/reiser eller andre arrangementer. Dette gjelder skade på personer eller materiell
og/eller tap av verdigjenstander.
§ 13. VEDTEKTSENDRINGER.
Endringer av disse vedtektene kan bare foretas med 2/3 flertall av gitte stemmer på ordinært
årsmøte.
§ 14. OPPLØSNING.
Spørsmål om oppløsning av Cosatrimmen kan bare behandles på ordinært årsmøte.
Oppløsning krever minst 2/3 flertall. Oppløsning kan ikke effektueres uten nytt vedtak, med
2/3 flertallløsning på nytt ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.
Sammenslutning med andre lag ansees ikke som oppløsning av Costtrimmen. Vedtak om
sammenslutning treffes i henhold til § 13.
Ved oppøløsning eller annet opphør av Costatrimmen tilfaller eventuelle verdier Den Norske
Klubben Costa Blanca.
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