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Generelt: 
Denne kontrakt om tilslutning er regulert av AMCAR’s lover. Tilsluttet klubb har før 
kontraktinngåelsen gjort seg kjent med disse lovene og stiller seg positiv til AMCAR's 
formålsparagraf. Hovedinteressefeltet i den tilsluttede klubb er rettet mot amerikansk 
bil, men også andre amerikanske kjøretøyer og kjøretøy fra andre opphavsland kan 
være representert innen klubbens interesseområde.  
 
 
Hovedintensjon: 
Hovedintensjonen med denne avtalen er at den tilsluttede klubb skal kunne nyte godt 
av AMCAR’s klubbtilbud og kompetanse, AMCAR’s tilknytning til NBF og AMCAR’s 
posisjon som bilhobbyklubb og bilpolitisk påvirker i Norge. Begge parter skal 
samarbeide om utveksling av informasjon i så måte. Partene skal videre jobbe for 
teknisk kompetansehevning blant medlemmene, forståelsen for kombinasjonen av 
ivaretakelse og ombygging av kjøretøyer og god adferdsel i trafikken. Begge parter 
skal ha markedsmessige fordeler av avtalen. 
 
 
 
 
 



 
Fordeler og ytelser klubben får fra AMCAR: 
 
AMCAR skal fungere som en aktivator for lokalmiljøene. Gjennom årlige kurstilbud, 
konferanser og seminarer innenfor emnet amerikansk bil og bilhobby, bilpolitisk 
engasjement, bilsportslig engasjement og tilstedeværelse på lokale aktiviteter rundt 
om i landet, skal AMCAR bidra til å utvikle bilhobbyen og amcarbilhobbyen i 
særdeleshet. 
 
Som medlem av AMCAR vil klubben bidra til å styrke både egen drift så vel som 
miljøet. Som tilsluttet klubb vil man få ta del i alle AMCAR’s tilbud til klubbene.  
Samt være sikret en synliggjøring av den aktiviteten klubben bedriver via AMCAR 
Magazine og AMCAR’s nettsider. 
 
AMCAR har som uttalt mål å besøke alle sine klubber, i en eller annen sammenheng. 
 
Klubben vil uavhengig av besøk, få en oppfølging fra AMCAR med 2-3 direkte 
klubbsamtaler i året, i tillegg til den generelle kontakten mellom klubben og AMCAR.  
AMCAR er opptatt av de tilsluttede klubbers ve og vel, og hva de driver med.  
AMCAR skal i så måte søke å gi klubben bistand i organisatoriske, juridiske, 
markedsmessige og forsikringsmessige saker i forbindelse med driften av klubben. 
Samt å arrangere kurs og seminarer med relevans til å drive lokalklubb. 
 
AMCAR tilbyr klubben et eget utarbeidet klubblovverk. 
 
Klubben kan søke bistand og råd fra AMCAR i myndighetsrelaterte saker som 
arrangementer, klubbdrift, lotteri, bilsportsarrangement med mer. 
 
Klubben har en kontraktfestet rett til å benytte forstavelsen AMCAR, foran klubbnavn 
eller stedsnavn. 
 
Klubben klassifiseres som avdeling av NBF-tilsluttet klubb med sitt medlemskap i 
AMCAR. Dermed er klubben gitt mulighet til å stå som arrangør av 
bilsportsarrangementer. 
 
Klubben gis mulighet til å kunne arrangere AMCAR lisensierte treff, 
fellesarrangementer som AMCAR Cruise Night og AMCAR Street Legal (dragracing) 
etter de til enhver tid gjeldende intensjoner og vilkår. Og vil i så måte bli markedsført 
via terminlister og annonser i AMCAR Magazine og på AMCAR Online. 
Til slike lisensierte AMCAR treff og arrangementer får klubbene vederlagsfritt tilsendt 
plakater og PR-materiell som lages og trykkes av AMCAR. 
 
Klubben har møterett i årsmøtet AMCAR Forum. Et forum der man møter likesinnede 
klubbfolk og kan utveksle erfaringer og idéer. AMCAR Forum avholdes i Trondheim i 
henhold til §11 i AMCAR’s lovverk. Møtedelegatene må være medlemmer i AMCAR. 
 
Klubben vil ved oppmøte på AMCAR Forum være delaktig i å velge, og eventuelt 
selv kvalifisere som, delegat til AMCAR’s Generalforsamling hvert fjerde år. 
 
Klubben kan delta på kurs i AMCAR's regi. Kursdeltageren(e) må være AMCAR- 
medlem(mer). 
 
 
 
 



 
 
Klubben har rett til å kunne innby og benytte AMCAR's bedømmings- og 
premieringsregelverk for biler på treff og utstillinger, under de forutsetninger at de 
benytter AMCAR-godkjent hoveddommer. 
 
Profilering av klubben via AMCAR’s websider (www.amcar.no), med relevante 
opplysninger om klubben og klubbens aktiviteter og tilbud. Klubben har selv ansvar 
for å melde inn til AMCAR den tekst og de rettelser som skal legges inn.  
 
Klubben tilbys gratis markedsføring under fast plass på våre nettsider for treff og 
bilsportsaktiviteter med mulighet for å legge inn foto etter faste maler, linker til lokale 
nettsider med mer. 
 
Forbedret klubbinfo på nettet, egne klubbsider, med mulighet for ”egenredigering”, 
innlegging av klubbrelaterte fotos med mer. 
 
Klubben mottar på forespørsel vervemateriell og informasjonsmateriell som 
presenterer AMCAR's medlemstilbud ovenfor medlemmene, vederlagsfritt. 
 
Klubben kan søke støtte til utarbeidelse av logoer og treffannonser til redusert pris. 
 
Klubben informeres generelt gjennom ”Klubbinfosidene” på www.amcar.no. 
 
Klubben kan få tilsendt medlemslister med oversikt over AMCAR's medlemmer 
innenfor det geografiske distrikt som klubben naturlig dekker. Listene inneholder bare 
aktive (betalende) medlemmer. Listene sendes kun på forespørsel fra AMCAR's 
kontaktperson i klubben. Listene er konfidensielle, og skal kun benyttes til 
klubbkontakt med disse medlemmene. Kommersiell bruk eller videresalg av listene er 
ikke tillatt. 
 
Klubben mottar et eksemplar av AMCAR Magazine til klubbens adresse. 
 
AMCAR kan tilby på vegne av klubben å kreve inn klubbens lokale kontingent, for de 
av klubbens hovedmedlemmer som også er medlem i AMCAR, etter de 
forutsetninger som er gjengitt i vedlegg nr. 1. 
 
 
Krav til den tilsluttede klubb: 
 
Klubben må bestå av minimum 15 medlemmer som er hovedmedlemmer. 
 
Klubben skal avholde årsmøte, ha et valgt styre, reviderte regnskaper og eget 
lovverk. 
 
Lovverket skal ikke være i konflikt med AMCAR’s formålsparagraf. 
 
Klubben er på forespørsel forpliktet til å sende AMCAR kopi av det til enhver tids 
gjeldende lovverk. 
 
Klubben skal hvert år melde inn en elektronisk årsrapport til AMCAR. Årsrapporten 
skal blant annet inneholde opplysninger om klubbens ledelse, kontaktinformasjon, 
antall medlemmer og kontaktperson opp mot AMCAR. Frist for dette er 31. mars 
hvert år. Nettbasert skjema på www.amcar.no skal benyttes. 
 



 
 
Klubben skal oppnevne kontaktperson som skal påse at kommunikasjonen mellom 
klubben og AMCAR fungerer etter intensjonene. Kontaktpersonen bør være klubbens 
formann/president, eventuelt klubbens sekretær eller annet styremedlem. 
Vedkommende må være medlem i AMCAR. 
 
Klubben bør benytte AMCAR's logo på sine brevark og trykksaker. 
 
Klubben bør benytte AMCAR’s logo på øvrig trykket materiell, som plakater, 
annonser og lignende. 
 
AMCAR skal på forespørsel kunne få tilsendt medlemslister fra klubben. Listene skal 
inneholde navn og adresse på medlemmene. AMCAR skal kun benytte disse listene i 
statistisk øyemed eller til å sende ut tilbud om medlemskap i AMCAR, abonnement 
på medlemsbladet eller markedsføring av AMCAR-lisensierte produkter. 
 
AMCAR kan pasifisere en klubb som ikke oppfyller en eller flere av sine forpliktelser i 
kontrakten. 
 
 
Opphør av denne avtale: 
Denne avtalen kan sies opp av en av partene med tre måneders varsel. 

 
Innholdet i kontrakten er lest og akseptert. Klubben og AMCAR beholder hvert sitt 
signerte eksemplar av kontrakten.   
 
 
 
 

Trondheim,          /      200… 
 

_____________________      __________________ 
for AMCAR        for  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Vedlegg nr. 1 
 
Innkreving av lokal klubbkontingent 
 
AMCAR vil på vegne av klubben kreve inn klubbens lokale kontingent.  
Dette gjelder kun for hovedmedlemmer i klubben som også er medlemmer i AMCAR. 
Denne tjenesten ytes kostnadsfritt for klubben. 
 
Klubbens lokale kontingent skal være formidlet AMCAR senest innen utgangen av 
oktober måned året før på eget skjema for dette. Dersom ny kontingent ikke er meldt 
inn innen fristen, kreves samme kontingent som tidligere. 
 
Innbetalt kontingent overføres fra AMCAR til klubbens konto kvartalsvis. 
 
Kontonummer for overføring av lokal medlemskontingent: ………………………….. 
 
 
 
 

Trondheim,          /      20… 
 

_____________________      __________________ 
for AMCAR        for  
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