
VEDTEKTER
(Vedtatt på konstituerende møte den 4. juni 1968,

sist endret på årsmøte den 27. mars 2004)

§1. FORMÅL
Organisasjonen, hvis navn skal være AOPA-Norway, Norsk Allmennflyforening, har til 
formål å arbeide for:

1. å beskytte og å fremme private flyeieres og piloters interesse på alle lovlige måter,
2. øket flysikkerhet,
3. størst mulig frihet i luftrommet for alle,
4. flere flyplasser for småfly,
5. øke forståelse for bruk av privat- og forretningsflyging hos myndigheter, næringsliv 

og publikum,
6. å stimulere bruk av privat- og forretningsflyging mellom landene, og å lette 

vilkårene for denne trafikk, og herunder delta i IAOPA,
7. å formidle til medlemmene den service og de ytelser som IAOPA til enhver tid tilbyr 

sine medlemmer,
8. å gi råd til flyinteresserte enkeltpersoner og foretak,
9. å arbeide for å oppnå fordeler og rabatter, nasjonalt og internasjonalt, for 

foreningens medlemmer.

§2. ORGANISASJON
AOPA-Norway, Norsk Allmennflyforening, er den norske organisasjon tilsluttet IAOPA 
(International Council of Aircraft Owner and Pilot Association).

AOPA-Norway skal ha sitt hovedsete i Oslo.

§ 3. MEDLEMSKAP
Som medlemmer i AOPA-Norway kan opptas:

1. Personer som har / har hatt flysertifikat eller elevbevis
2. Eier / parteiere av privat- eller forretningsfly.
3. Firma / organisasjon som er eier eller parteier i fly.

Disse representerer 1 stemme på årsmøtet og får 1 stk. AOPA AIR CREW kort.

Æresmedlemmer: Styret kan i plenum vedta å utnevne et medlem, som gjennom en 
årrekke har utført verdifullt arbeid for foreningen, til æresmedlem.

Utmeldelse: Et medlem kan, med en måneds skriftlig varsel, si opp sitt medlemskap 
med virkning fra kalenderårets utgang.

Eksklusjon: Styret kan i plenum ekskludere et medlem som har optrådt i strid med 
disse vedtekter, eller har forbrutt seg mot lufttrafikkreglene eller alminnelige regler for 
flysikkerhet. Et medlem som er ekskludert av styret kan anke avgjørelsen inn for 
årsmøtet. Årsmøtets avgjørelse er endelig.
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§ 4. KONTINGENT
Kontingenten fastsettes av årsmøtet etter styrets forslag.

Kontingenten betales forskuddsvis for ett kalenderår ad gangen, innen utgangen  av 
februar måned. Kontingenten for nye medlemmer registeret etter 30. september, 
gjelder ut året og påfølgende år. Dersom et medlem ikke betaler sin kontingent før 
forfall, opphører medlemmets rettigheter i organisasjonen inntil medlemmets 
kontingent er betalt.

Æresmedlemmer er fritatt fra å betale kontingent, men har de samme rettigheter som 
personlige medlemmer. Det samme gjelder medlemmer som har fylt 70 år og som har 
vært sammenhengende medlem av AOPA-Norway de siste 10 år (kalt 
seniormedlemmer). Medlemmer som oppfyller betingelsene for et seniormedlemskap 
må selv sørge for informasjon til foreningen om sine rettigheter.

§ 5. ÅRSMØTET
Årsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet og treffer avgjørelser med hensyn til 
kjøp, salg og pantsettelse av fast eiendom og fly.

Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars måned, etter minst 14 dagers 
skriftlig innkallelse til medlemmene. Sammen med innkallelsen sendes styrets 
beretning og regnskap.

Eventuelle forslag til vedtektsendring må være behandlet av styret og må medsendes 
innkallelsen til årsmøtet.

Forslag som skal behandles må være sendt skriftlig til styret innen 1. januar det år 
årsmøtet skal avholdes.

På årsmøtet har de medlemmer som har betalt sin fortløpende kontingent stemmerett. 
Stemmerett har også æresmedlemmer og seniormedlemmer.

Stemmeberettigede kan avgi stemme ved skriftlig fullmakt, dog kan intet enkelt 
medlem ved fullmakt avgi mer enn 5 stemmer.

På årsmøtet behandles:
1. Regnskap og beretning for forrige år.
2. Revisors beretning.
3. Kontingentens størrelse.
4. Andre saker som skal være særskilt angitt I innkallelsen.
5. Valg av styre med varamenn, en revisor og en valgkomité som skal bestå av tre 

medlemmer hvorav to velges på årsmøtet og en utpekes av styret.

Det skal føres protokoll over årsmøtene. Utskrift av protokollen sendes medlemmene 
efter møtet.

§ 6. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret mener det er nødvendig, eller når 1/5 av 
medlemmene krever det og skriftlig angir hva som forlanges behandlet. Ekstraordinært 
årsmøte innkalles med minst 14 dagers skriftlig varsel.
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§ 7. STYRET
Styret treffer alle beslutninger som ikke er henlagt til årsmøtet.

Styret består av 6 medlemmer med inntil 2 varamedlemmer. Styremedlemmer velges 
for 2 år ad gangen og slik at halve styret velges hvert år. Varamedlemmer velges for 1 
år ad gangen.

Alle organisasjonens medlemmer er pliktig til å motta valg til styret. Ingen plikter å 
motta gjenvalg for følgende valgperiode.

Styret velger selv sin president, visepresident osv. for hvert år.

Styret er beslutningsdyktig når det er innkalt med 4 dagers varsel og minst 4 
medlemmer er representert.

2 styremedlemmer kan kreve styret innkalt.

Styrets beslutninger treffes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har presidenten 
dobbeltstemme.

Det skal føres protokoll over styrets møter. Hele styret skal ha utskrift av protokollen.

Sammen med et styremedlem forplikter presidenten organisasjonen utad ved sin 
underskrift.

§ 8. ARBEIDSUTVALG OG KOMITEER
Styret kan nedsette et arbeidsutvalg til å forestå organisasjonens daglige drift.

Arbeidsutvalget skal ledes av organisasjonens president, og skal forøvrig bestå av 
medlemmer av styret.. Det kan gis fullmakt til å handle på styrets vegne, og det kan 
innkalles med øyeblikkelig varsel.

Styret kan videre nedsette komiteer for utredning av spesielle spørsmål som naturlig 
hører inn under organisasjonens formål. Alle organisasjonens medlemmer kan fungere 
I slike komiteer, men komiteens formann skal være et valgt medlem av styret. Styret 
kan gi en komitéformann  myndighet til å velge de øvrige komitémedlemmer.

Styret står fritt til å fastlegge arbeidsutvalg og komiteers funksjonstid innenfor rammen 
av gjeldende valgperiode.

§ 9. HEDERSBEVISNINGER
Styret kan, etter beslutning I plenum, hedre personer som har:

1. Vært særlig aktiv for å fremme flyvirksomheten I Norge,
2. utøvet virksomhet som har hatt stor internasjonal betydning for 

privatflygingens utbredelse, eller
3. utført særlig fortjenestefullt arbeid eller handling innen område 

flysikkerhet
med AOPA-Norway’s Diplom. For særlig fortjenestefull innsats på ovennevnte områder 
kan vedkommende hedres med AOPA-Norway’s  Æresmedalje i henhold til separate 
statutter. Alle utdelte hedersbevisninger skal føres I egen protokoll.

§ 10. REVISOR – REGNSKAPER
Årsmøte velger revisor for ett år ad gangen (§ 5). Regnskapene skal følge 
kalenderåret. Regnskapsopplegget bestemmes av presidenten I samråd med revisor.
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§ 11. VEDTEKTSENDRINGER
Endringer av organisasjonens vedtekter, herunder formålet, kan besluttes av årsmøtet 
med 2/3 flertall av fremmøtte, stemmeberettigede medlemmer, når forslag om slike 
vedtektsendringer er fremsendt skriftlig med innkallelsen til årsmøtet.

§ 12. OPPLØSNING
Forslag om oppløsning av AOPA-Norway må først behandles på ordinært årsmøte.  Blir 
oppløsningen vedtatt med inntil ¾ av de fremmøtte, stemmeberettigede medlemmer, 
innkalles til ekstraordinært årsmøte 6 måneder senere. Fastholdes vedtaket om 
oppløsning med minst ¾ flertall av de fremmøtte, stemmeberettigede medlemmer er 
vedtaket endelig.

Ved slik oppløsning tilfaller AOPA-Norway’s aktiva IAOPA.

------------------------
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