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1 Navn og status 
Organisasjonens navn er ”Norsk Optimistjolleklubb” (NOK), på engelsk – 
”Optimist Class Norway”. 

 
NOK er en interesseorganisasjon for Optimistjollen og for kappseilas med 
denne. 

 
NOK er tilsluttet International Optimist Dinghy Association (IODA), og er 
underlagt IODA sine lover. 

 

2 Formål 
NOK har til formål å 
 Arbeide for Optimistjollens utbredelse i Norge 
 Ivareta klassens interesser 
 Administrere klassen i.h.t. avtale med Norges Seilforbund 
 Fremme klassens sportslige prestasjonsnivå 
 Informere om klassereglene og påse at de overholdes 
 Medvirke til internasjonalt, upolitisk, og sportslig samkvem 

 

3 Medlemskap 
Som medlem kan opptas enhver som er interessert i Optimistjollen. Med 
hensyn på kontingent og stemmevekt er medlemskap inndelt i følgende 
kategorier: 
 Kategori I : seilere som oppfyller klassekravene 
 Kategori II : Ikke i bruk 
 Kategori III : seilforeninger 
 Kategori IV : støttemedlemmer 
 Kategori V : æresmedlemmer 

 
Æresmedlemmer må innstilles av styret og godkjennes av 
generalforsamlingen. Styret kan ekskludere medlemmer som det mener  
ved ord eller handling er – eller har vært – til skade for klassens interesser. 
Eksklusjon kan ankes til generalforsamlingen, der eksklusjonen må 
bekreftes eller oppheves. 
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4 Kontingent og utmelding 
Kontingenten fastsettes av generalforsamlingen, separat for hver 
medlemskategori og gjelder for ett år av gangen. Kontingenten skal betales 
innen 1. mai. 

 
Seilere som blir for gamle til å oppfylle klassereglene, vil  automatisk 
meldes ut, for øvrig skal utmelding skje skriftlig til NOK. 

 
Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, kan av styret 
strykes som medlem og kan ikke gjenopptas før all skyldig kontingent er 
betalt. 

 

5 Styret 
NOK skal ledes av et styre som velges på generalforsamlingen. Kun 
foresatte til seilere (Kategori I) er valgbare til styret. Styret skal bestå av: 
 En leder 
 En nestleder 
 Seks styremedlemmer 

 
Leder velges ved eget valg for ett år. De øvrige velges for 2 år. Det valgte 
styret skal selv utpeke nestleder, sekretær og kasserer. 

 
Styremøtene skal ledes av leder, ved dennes forfall av nestleder, ved begge 
disse forfall velger de fremmøtte en ordfører for møtet. Styret er 
beslutningsdyktig med tre fremmøtte medlemmer, ved stemmelikhet under 
avstemning der alminnelig flertallsbeslutninger gjelder, kan møteleder 
benytte dobbeltstemme. 

 
Dersom sekretær og kasserer ikke er styremedlemmer, skal de allikevel 
innkalles til styrets møter. 

 

6 Generalforsamling 
Generalforsamlingen er NOK sin høyeste myndighet og skal: 
 Godkjenne de fremmøtte medlemmer og deres stemmevekt. 
 Godkjenne saksliste og forretningsorden 
 Behandle styrets årsberetning 
 Behandle styrets reviderte regnskap 
 Behandle innkomne forslag 
 Bestemme kontingent for ett år fremover 
 Behandle styrets forslag til handlingsplan 
 Behandle styrets forslag til budsjett 
 Foreta valg på følgende tillitsmenn: 

o Leder 
o Syv styremedlemmer – deriblant nestleder 
o Revisor 
o Valgkomité bestående av tre personer 

Ordinær generalforsamling skal avholdes årlig, etter avsluttet seilsesong 
eller i forbindelse med siste regatta i Norges Cup eller lignende ranking 
seilaser.  Styret   innkaller   medlemmene   ved  annonsering   på  NOK  sin 
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hjemmeside med minst 14 dagers varsel. Forslag som ønskes behandlet 
skal være styret i hende senest 7 dager før generalforsamlingen. 

 
Generalforsamlingen er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som 
er til stede.  
Seilermedlemmer (Kategori 1) har stemmerett gjennom sine foresatte. 
Foresatte kan kun avgi en stemme. Dette gjelder selv om familien har flere 
seilermedlemmer i sin familie.  
Seilforeningsmedlemmer (kategori III) har en stemmevekt som tilsvarer 
10% av det antall Optimistjoller som foreningen og dens medlemmer har 
registrert hos – og hvert år innrapportert til NOK senest 1. oktober. Denne 
prosentsats avrundes til nærmeste hele tall. Stemmevekten for Kategori III 
er minimum ”en” og maksimum ”tre”. 
Andre kategorier av medlemmer har ikke stemmerett. Medlemmenes 
stemmerett er betinget ved at kontingenten for inneværende år må være 
betalt. 

 
Eventuelle fullmakter for stemmegivning må være skriftlig og må 
godkjennes av styret før generalforsamlingen åpnes. 

 
På generalforsamlingen gjelder alminnelige flertallsbeslutninger, og blanke 
stemmer anses som ikke avgitt. 

 
Når det er flere enn en kandidat til ett tillitsverv, skal valget skje skriftlig. 
Dersom en kandidat ved enkeltvalg ikke oppnår alminnelig flertall, foretas 
bundet omvalg mellom de to kandidater som oppnådde flest stemmer ved 
første avstemning. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved 
loddtrekning. 

 
Når flere tillitsverv skal velges ved samme avstemning, må en kandidat for 
å anses valgt minst ha fått alminnelig flertall. Når ikke tilstrekkelig antall 
kandidater oppnådd dette ved første avstemning, anses de valgt som har 
fått alminnelig flertall. Det foretaes så bundet omvalg mellom de øvrige 
kandidater, hvoretter de anses valgt som har fått flest stemmer. Er det ved 
omvalg stemmelighet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

 

7 Ekstraordinær  generalforsamling 
Ekstraordinær generalforsamling avholdes 
 Etter vedtak av ordinær generalforsamling 
 Etter vedtak i styret 
 Etter krav fra minimum 1/3 av NOK sine medlemmer 

 
Samme regler gjelder som for ordinær generalforsamling med det unntak  
at ekstraordinær generalforsamling kun kan behandle de saker som er 
angitt i innkallingen. 

 

8 Styrets oppgaver 
Styret er NOK sin høyeste myndighet mellom generalforsamlingene. 
Styret skal generelt 
 Iverksette vedtak fattet av generalforsamlingen. 
 Forestå NOK sin daglige og praktiske ledelse, representere NOK utad 

og utøve den faglige myndighet som er tillagt NOK. 
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 Oppnevne utvalg eller enkeltpersoner til å ivareta særlige oppgaver, 
samt utarbeide mandat til disse. 

 Engasjere seg med oppgaver som NOK i henhold til sin 
formålsparagraf er stillet overfor, herunder spesielt å medvirke til 
arrangement av Norges Cup og Norgesmesterskap, og sørge for at 
dette gis en rimelig geografisk spredning gjennom årene. 

 Medvirke til spesielle tiltak for å styrke klassens bredde så vel som 
prestasjonsnivå. 

 Medvirke til arrangement av Nordisk Mesterskap, når dette – etter 
turnusavtale – skal avholdes i Norge. 

 Ta ut deltagere, lag og ledere til internasjonale seilas og mesterskap, 
og eventuelt å sørge for at det blir avholdt nødvendige 
uttagningsseilaser og treningsleire. 

 Representere NOK under Norgesmesterskap og under internasjonale 
seilaser og mesterskap som avholdes i Norge. 

 Innstilling av målere og sørge for at disse til enhver tid holdes à jour 
med alle endringer i klassereglene. 

 Assistere seilforeninger i saker som angår Optimistjollen og 
kappseilas med denne. 

 
Styret skal innkalles til styremøter i henhold til saksliste, og det skal føres 
referat fra styrets møter. 

 

9 Oppløsning 
Forslag om oppløsning av NOK må først behandles på ordinær 
generalforsamling. Blir oppløsning vedtatt med minst ¾ av de avgitte 
stemmer, innkalles til ekstraordinær generalforsamling seks måneder 
senere. Blir oppløsning på nytt vedtatt med minst ¾ av de avgitte  
stemmer- trer vedtaket i kraft, og NOK sine aktiva skal overføres til Norges 
Seilforbund og benyttes ”for fremme av seilas med typisk rekrutteringsbåt”. 

 

10 Lovendringer 
Endringer i disse lover kan bare skje på ordinær eller ekstraordinær 
generalforsamling, etter meddelt i innkallingen, og betinger et flertall på 
minst 2/3 av de avgitte stemmer. 
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