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Vedtekter for Modelljernbaneforeningen i Norge
Fastsatt på konstituerende Generalforsamling 25. oktober 1982,
og senere endret på Ordinær Generalforsamling 1.4.1984, 2.3.1988, 2.4.1989, 25.3.1990, 13.3.1993, 26.3.1995,
17.3.1996, 9.3.1997, 22.3.1998, 7.3.1999, 2.4.2000, 13.4.2002, 27.3.2004, 16.4.2005, 27.10.2007, 26.4.2008,
21.3.2009, 20.3.2010, 12.03.2011, 29.03.2014 og 16.4.2016.

§ 1 – Navn
Foreningens navn er Modelljernbaneforeningen i Norge (MJF).
§ 2 – Formål
MJF er en landsdekkende ideell, kommersielt uavhengig, og upartisk organisasjon som skal:
a) Arbeide for å tilrettelegge MJ-aktiviteter for medlemmene gjennom å støtte
medlemsklubbene i å arrangere treff og messer, og gjennom medlemsklubbene generelt
styrke nettverket blant MJ-interesserte i Norge.
b) Stå som utgiver av medlemsbladet ”MJ-bladet”.
c) Drifte nettstedet www.mjf.no.
d) Arbeide aktivt for opprettelse av lokale MJ-klubber, og arbeide aktivt for å samle MJinteresserte i klubber eller andre former for sammenslutninger.
e) Spre informasjon og kunnskap om alle former for modelljernbane og tilbehør, og arbeide
aktivt for å rekruttere flere til hobbyen og foreningen

§ 3 – Medlemskap
a) Medlemskap er åpent for alle som støtter foreningens formål, og som betaler kontingent.
b) MJ-klubber kan tegne medlemskap med samme rettigheter og plikter som personlige
medlemmer. MJ-klubber kan ikke bekle tillitsverv. Medlemsklubber som har betalt
årets kontingent skal tilbys å få dekket reise for en representant til
Generalforsamlingen. Reisen dekkes for lavprisbillett ved offentlig transport eller
etter gjeldende MJF satser for bruk av egen bil i tillegg til Statens satser for kost.
c) Medlemskapet opphører ved utmeldelse, eller dersom årets kontingent ikke er betalt innen
1. mars.
d) Æresmedlem kan utnevnes av Generalforsamlingen etter enstemmig innstilling fra styret.
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§ 4 – Kontingent
Medlemskontingenten fastsettes på Generalforsamlingen og har følgende kategorier:
a) Ordinære medlemmer (fra det år man fyller 17 år) og MJ-klubber betaler full kontingent.
b) Juniormedlemmer (til og med det året man fyller 16 år) betaler 2/3 kontingent.
c) Husstandsmedlemmer med samme adresse som et seniormedlem betaler ¼ kontingent og
mottar ikke MJ-bladet.
d) Æresmedlemmer betaler ikke kontingent fra det året utnevnelsen finner sted.
§ 5 – Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighet og avholdes årlig, normalt innen
utgangen av mars måned. Forslag til saker som ønskes behandlet fremsettes skriftlig og må
være undertegnet med medlemmets/ MJ-klubbens navn. Forslag sendes foreningens
postadresse og må være poststemplet innen 31. desember. For at forslag skal
realitetsbehandles må kontingenten for medlemmet være betalt når forslaget framstilles.
Innkalling til generalforsamling legges ut på www.mjf.no minst 2 uker på forhånd, og kan fås
tilsendt ved henvendelse til styret. Er fristen for innkalling ikke overholdt skal
Generalforsamling ikke avholdes. Det skal da snarest innkalles til ny Generalforsamling med
uendret saksliste og samme tidsfrist. Referatet fra Generalforsamlingen legges ut på
foreningens hjemmesider www.mjf.no. Stemmeberettigede medlemmer og fullmakter
registreres i inngangsdøren. Generalforsamlingen skal, i nedenstående rekkefølge:
a) Velge dirigent, 2 referenter, tellekorps på 3 medlemmer og 2 personer til å signere
protokollen.
b) Meddele antall stemmeberettigede medlemmer som er til stede og antall innleverte,
godkjente fullmakter, herunder å påse at disse har fått overrakt gyldig stemmetegn.
c) Godkjenne innkalling og dagsorden.
d) Behandle årsberetning fra styret.
e) Referere revisors beretning og godkjenne regnskap.
f) Behandle styrets forslag til handlingsplan.
g) Godkjenne styrets forslag til budsjett for inneværende år.
h) Fastsette kontingenten for det kommende år.
i) Behandle de saker som er kunngjort i innkallingen. En sak kan ikke utsettes (gjennom
utsettelsesforslag) uten at den først er blitt redegjort for. Dersom det etter debatt fremmes
forslag om å utrede saken, kan Generalforsamlingen med simpelt flertall pålegge styret
dette innen en angitt frist i samarbeid med forslagsstiller.
j) Valg.
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§ 6 – Styret
a) Foreningens daglige ledelse ivaretas av styret innenfor de rammer som er gitt av
Generalforsamlingen.
b) Styret består av 5 medlemmer; leder og 4 styremedlemmer, derav nestleder, kasserer og
sekretær. Styret konstituerer seg selv.
c) 2 varamedlemmer innkalles til styremøter ved behov.
d) Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer/varamedlemmer er til stede.
e) Ved stemmelikhet har leder, eller lederens stedfortreder (nestleder), dobbeltstemme.
f) Referat fra styremøtene skal være tilgjengelig for medlemmer ved forespørsel.
g) Dersom styret i mer enn tre måneder ikke kan stille beslutningsdyktig, skal det avholdes
Ekstraordinær Generalforsamling med suppleringsvalg til styret.
§ 7 – Ekstraordinær Generalforsamling
Ekstraordinær Generalforsamling skal avholdes innen to måneder dersom ett av følgende krav
er innfridd:
a) Minst 3 av styrets medlemmer skriftlig forlanger det og oppgir grunnen.
b) Minst 5 % av medlemmene skriftlig forlanger det og oppgir grunnen.
c) Ved suppleringsvalg (§6g).
Kun de saker som er grunnlag for kravet kan behandles på Ekstraordinær Generalforsamling.
Innkalling sendes ut med samme bestemmelser som for Ordinær Generalforsamling.
§ 8 – Tale-, forslags- og stemmerett
De etterfølgende punktene gjelder både for Ordinær og Ekstraordinær Generalforsamling.
a) Alle som møter personlig og som har betalt kontingenten til MJF for inneværende år, har
tale-, forslags- og stemmerett. Betalende MJ-klubber har én stemme, og kan votere ved
fullmakt.
b) Medlemmer som ikke er til stede kan votere ved skriftlig, signert fullmakt stilet til
tilstedeværende, navngitt fullmektig. Fullmaktsgiver og fullmektig må ha betalt
kontingent for inneværende år.
i. Ingen fullmektig kan ha flere enn fem fullmakter i tillegg til sin egen stemme og
eventuelt en stemme for medlemsklubb.
ii. Ingen medlemmer av styret kan være fullmektig.
c) Det gis samtykke til at forhandlingene tas opp på lydbånd.
d) Ved voteringer, unntatt i § 13a og § 15a, må mer enn halvparten av de avgitte stemmer
være gitt for ett av alternativene for at det skal anses som vedtatt.
e) Voteringer skal skje skriftlig dersom det forlanges.
f) En blank stemme er å anse som ikke avgitt, og teller ikke i noen voteringer.
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§ 9 – Økonomi
a) Alle tillitsverv er ulønnet; dog refunderes forhåndsgodkjente og dokumenterte utgifter
etter satser styret har vedtatt. Styret kan gi økonomisk godtgjørelse (dagpenger) til
medlemmer som utfører oppgaver i MJFs regi på messer og i representasjons- og
markedsføringssammenheng.
b) Styret fremlegger forslag til budsjett for inneværende år på Generalforsamlingen.
Budsjettet skal inneholde styrets vedtatte satser for dekning av reise- og
representasjonsutgifter (bruk av egen bil, telefongodtgjørelse, dagpenger m.v.).
c) Alle inntekter/gaver tilfaller foreningen.
d) Intet medlem kan stifte gjeld i foreningens navn, og intet medlem kan hefte gjeld, så vel
personlig, som solidarisk, i foreningens navn.
§ 10 – Valg
a) Valg av tillitsvalgte skjer på Generalforsamlingen. Alle poster kan besettes ved gjenvalg.
b) Leder velges separat for ett år av gangen, mens styrets øvrige 4 medlemmer og de 2
varamedlemmene velges for to år, slik at 2 styremedlemmer og 1 varamedlem er på valg
hvert år.
c) Varamedlemmet som ikke er på valg er 1. varamedlem frem til neste Generalforsamling.
d) Valg av revisjon for 1 år. Det velges enten et revisjonsfirma eller to tillitsvalgte revisorer.
Revisor kan ikke inneha andre tillitsverv i foreningen.
e) Det velges en valgkomité på 3 medlemmer for 3 år. Ett medlem i komiteen er på valg
hvert år. Medlemmet med lengst ansiennitet i komiteen er leder frem til neste
Generalforsamling.
f)
På Generalforsamlingen kan det fremmes benkeforslag på kandidater på valg til de
ulike
tillitsverv. En forutsetning er at kandidaten er forespurt og har sagt seg villig.
§ 11 – Messer
a) En viktig hensikt med MJ-messer er å skape interesse for hobbyen, og rekruttere nye
medlemmer til foreningen.
b) MJ-klubber som er medlem av MJF bør i god tid før en planlagt messe innbys til å stille ut
egne anlegg.
c) Det kan gis transportstøtte til privatpersoner og MJ-klubber som stiller med bemannet MJanlegg på messer. Transportstøtte utbetales etter forhåndsinngått, skriftlig avtale.
d) Ved overskudd fordeles dette etter en nøkkel som fastsettes av Generalforsamlingen etter
forslag fra styret.
e) MJF og eventuelle medarrangører svarer for et eventuelt underskudd.
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§ 12 – MJFs foreningsorganer
(1) _ MJ-bladet
a) Mj-bladet er foreningens medlemstidsskrift. Medlemmene får tidsskriftet tilsendt, en del
av medlemskontingenten utgjør betaling for tidsskriftet.
b) Styret er ansvarlig utgiver av bladet.
c) Bladet kan selges i løssalg og i abonnement. Abonnementsavgiften skal være høyere enn
den høyeste kontingentsatsen. Abonnenter har ingen av medlemmenes rettigheter og
plikter.
d) Styret utpeker redaktøren for MJ-bladet. Redaktøren er ansvarlig for bladets økonomi
innenfor de rammer som er fastlagt i budsjettet.
e) Redaktøren kan oppnevne medlemmer til redaksjonsutvalget. Endringer rapporteres styret.
f) Redaktøren har møte-, tale- og forslagsrett på styremøter i saker som angår bladets
innhold, drift og økonomi. Styret skal innkalle redaktør til styremøter der forannevnte
saker behandles.
(2) Internettsiden www.mjf.no
a) www.mjf.no er foreningens internettside. Nettadresser inneholder mjf.no og mjbladet.no
er drevet av MJF, og er følgelig underlagt MJF og MJFs vedtekter.
b) Styret er øverste ansvarlige for MJFs nettsider.
c) Nettsidene er åpen for alle. Styret kan godkjenne at enkelte deler av MJFs nettsider er
lukket for andre enn medlemmer.
d) Styret utpeker webmaster og administrator. Disse utgjør til sammen MJFs
internettredaksjon.
- Webmaster er ansvarlig for drift av MJFs nettsteder, deres oppbygning, utseende og
funksjoner og endring av disse innenfor de rammer som styret fastsetter.
- Administrator er ansvarlig for administrasjon og tilsyn med nettstedets interaktive
funksjoner, så som annonser og foruminnlegg lagt inn på MJFs nettsider og de
nettsider som drives av MJF.
- Webmaster og administrator kan i samarbeid oppnevne redaksjonsmedlemmer til
redaksjonen, så som moderatorer og datatekniske medarbeidere. Endringer rapporteres
til styret.
- Webmaster og administrator har møte-, tale- og forslagsrett på styremøter som angår
MJFs nettsiders kvalitet, innhold, drift og økonomi. Styret skal innkalle webmaster
og/eller administrator til styremøter der forannevnte saker behandles.
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§ 13 – Endringer av vedtektene
a) Endring av vedtektene kan bare besluttes av Generalforsamlingen med minst 2/3 av de
avgitte stemmer.
b) Endringsforslag skal være vel gjennomtenkt og ortografisk korrekt, og det må tydelig
fremgå i hvilken paragraf, og hvor, endringen er foreslått. Forslag til ny tekst i alle berørte
paragrafer må inngå i forslaget. Generalforsamlingen kan ved simpelt flertall avvise et
endringsforslag som ikke fyller nevnte krav.
c) En vedtektsendring trer i kraft dagen etter Generalforsamlingen hvor den ble vedtatt.
§ 14 – Eksklusjon
a) Et fulltallig og enstemmig styre kan suspendere et medlem som har en uakseptabel
oppførsel, eller på annen måte skader/motarbeider foreningen og dens formål.
Dersom det foreligger forslag om suspensjon av et styremedlem eller et varamedlem, skal
det medlemmet det gjelder fratre styret under behandlingen av saken. Ett varamedlem
tiltrer styret i forbindelse med behandling av suspensjonsforslaget.
b) Suspensjonen står ved lag frem til første Generalforsamling, hvor den tas opp som egen
sak.
c) Navnet på den suspenderte offentliggjøres på Generalforsamlingen, ikke i innkallingen. På
Generalforsamlingen kan den suspenderte redegjøre for sitt syn, skriftlig eller muntlig,
men har ikke anledning til å følge debatt om saken.
d) Generalforsamlingen kan ved simpelt flertall vedta iverksettelse av eksklusjon.
e) I referatet fra Generalforsamlingen anføres medlemmets nummer kun dersom eksklusjon
vedtas.
§ 15 – Oppløsning
a) MJF skal oppløses dersom det blir vedtatt med minst 2/3 av de avgitte stemmer på to
påfølgende, Ordinære Generalforsamlinger.
b) Er det fattet et gyldig oppløsningsvedtak, skal det besluttes i henhold til § 8d hvordan
foreningens formue skal disponeres i henhold til c), uten at forslag om dette må være
innlevert på forhånd. Foreningens materiell og utstyr bekjentgjøres deretter solgt på
auksjon, som også skal kunngjøres for medlemmene.
c) Foreningens eventuelle aktiva skjenkes til et modelljernbane- eller jernbanemusealt formål
i tråd med disposisjonsvedtaket, etter at foreningens gjeld er oppgjort.
d) Dersom foreningen er insolvent på oppløsningstidspunktet, skal inntektene fra auksjonen
under bokstav b) benyttes til å dekke fordringer/gjeld.
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