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Vedtatt på styremøte den 05.11.2016. Instruksen gjelder frem til ny instruks er vedtatt. 
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Formål m. m. 
Styreinstruksen har som formål å gi en utdyping av styrets arbeid og saksbehandling innenfor 

rammene av PCNs vedtekter. Se Lov og Regel § 8, 9 og 11. Arbeidet i styret skal utføres i norsk, 

tradisjonell dugnadsånd.  

Styreinstruksen vedtas av styret. Ved konflikt mellom styrets instruks og PCNs vedtekter, går PCNs 

vedtekter foran styres instruks.  

Styret skal en gang årlig gjennomgå sin arbeidsform og ved behov vurdere innholdet i 

styreinstruksen. 

Møteplan  
Det skal avholdes mellom 6 og 10 møter pr år, alt etter behov. Det skal tilstrebes å lage en møteplan 

for hele året hvor man fastsetter møtedatoene. Hvis dette ikke er gjort, skal formannen kontakte alle 

styremedlemmene ca 3 uker før møtet for å finne en egnet dato for styremøtet hvor flest mulig skal 

delta.  

Formann er møteleder, i hans fravær er nestformann møteleder. 

Saksbehandling 
Saksgrunnlag som skal behandles på styremøte, skal distribueres til alle styremedlemmene senest 3 

dager før styremøtet avholdes. Saksgrunnlaget skal inneholde korrekt og objektiv informasjon. Under 

spesielle omstendigheter kan dette fravikes, men styret kan aldri treffe en beslutning uten at alle 

styremedlemmene er gitt anledning til å delta i behandlingen av saken. 

Styrets medlemmer kan delta på telefon. Saker kan ikke saksbehandles på e-post. 

Innspill til saker som skal behandles på styremøte, må sendes på e-post til formannen senest 5 dager 

før styremøtet avholdes. E-posten skal inneholde nødvendig saksgrunnlag. 

Innkalling 

Styremedlemmene skal kalles inn senest en uke før styremøtet avholdes. 

Innkalling skjer via e-post til alle styrets medlemmer + vara. E-post kontoen knyttet til styrevervet i 

PCN, skal benyttes. 

Agenda  
Agendaen skal være klar en uke før styremøtet avholdes og distribueres sammen med 

møteinnkallingen. Den skal alltid inneholde disse punktene: 

- Godkjenning av referat fra forrige styremøte 

- Status på regnskap og prognose satt opp mot budsjett 

- Status på medlemsmassen 

- Status fra alle styremedlemmene på deres arbeidsoppgaver 
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Avstemning 
Saker som styrebehandles skal avstemmes med håndsopprekning. Alle skal før avstemningen fått 

fritt legge frem sitt syn og diskutert sakene ferdig. 

Godkjenning av faktura 

Formann og nestformann skal godkjenne alle fakturaer og godtgjørelser før de betales ut. Begge må 

være enige for at utbetalingen skal finne sted. Ved uenighet, skal utbetalingen styrebehandles og 

simpelt flertall skal avgjøre om utbetalingen skal finne sted eller ikke. 

Hvis en av disse to av en eller anen grunn, ikke kan godkjenne en faktura før forfallsdato, skal en 

annen i styret godkjenne. Det skal aldri utbetales penger fra PCN utenat minimum 2 i styret har 

godkjent. 

Protokoll/møtereferat 
Sekretæren skriver møtereferat. Hvis sekretæren ikke deltar på styremøtet, utpekes dette 

møteleder. Fortrinnsvis skal dette da være vara. 

Møtereferatet gjøres tilgjengelig for medlemmene på klubben websider senest en uke etter at 

styremøtet er avholdt. Saker som omhandler enkeltpersoner, skal ikke referatføres i referatet som 

gjøres tilgjengelig for medlemmene av personhensyn. Disse sakene føres i et eget, internt referat 

som kun er tilgjengelig for styret. 

E-post 
All skriftlig kommunikasjon mellom styrets medlemmer, samt eksternt fra styrets medlemmer, skal 

foregå via styrets PCN e-post adresser. Et styremedlem skal ikke slette e-post fra denne kontoen. Når 

et styremedlem trer ut av styret, skal det formidle URL, brukernavn og passord til e-postkontoen til 

formannen. Formannen skal gi dette videre til den som tar over styrevervet. 

Taushetsplikt 
Alle i styret er underlagt taushetsplikt i henhold til klubbens vedtekter. Se «Lov og regel». Alle i styret 
skal signere «PCNs taushetserklæring for styrearbeid». Styret bestemmer selv ved simpelt flertall hva 
som er konsekvensen for den som bryter taushetsplikten. 
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Ansvarsfordeling 
Ansvarligfordelingen beskriver kort arbeidsoppgavene og ansvaret til de enkelte roller i styret i PCN. 
Se også Vedlegg: arbeidsinstruks for de respektive funksjonsområder. 

 

Formann  

Daglig ledelse / styreleder 

Arbeidsoppgaver: 

 Ansvar for posten 

 Ansvar for mail til klubben via bl.a. hjemmesiden og henvendelser generelt (til formann) 

 Ansvar for å følge Norges lover, klubbens vedtekter og retningslinjer fra PAG. 

 Kontakt/bindeledd med styrets representanter, nøkkelpersoner (tilsammen ca. 100 

personer) og til dels med samarbeidspartnere.  

 Overordnet ansvar for aktiviteter, forpliktelser og oppfølging av saker vedtatt av GF. 

 Klubbens kontaktperson mot LMK forsikring  

 Ansvar for Club Shop 

 Delta på GF, styremøter og aktiviteter ellers som vedtatt av styret/GF. 

 Delta på EPCC, European Porsche Club Committee via PAG. Årlig seanse. 

 Rapportere/oppdatere til PAG, status. 

 Ansvar for å oppdatere Brønnøysund register. (Styrets medlemmer) 

 Overordnet ansvar for Facebook, Forum.  

 

Nestformann 

Stedfortreder for Formann 

Arbeidsoppgaver: 

 Ansvar for oppfølging av alle sponsorer og samarbeidspartnere. Reforhandle avtaler med 

eksisterende og forhandle frem avtaler med nye. 

 Attestasjon av fakturaer til PCN sammen med leder 

 Overordnet ansvar for avvikling av Vårmønstringen på Øvrevoll 

 Overordnet ansvar for avvikling av årlig Hovedtreff og GF 

 

Sekretær/regions- og lokalavdelingsansvarlig 

Samle og distribuere informasjon til styret og klubbens medlemmer 

Arbeidsoppgaver: 

 Ansvar for møtereferater og distribusjon av informasjon 

 Innkalle til møter 

 Koordinere presentasjon til Generalforsamlingen 

 Ansvar for å følge opp regionene og lokale avdelinger 

 Ansvar for Nyhetsbrev til medlemmene 
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Kasserer 

Økonomi og Regnskapsansvarlig 

Arbeidsoppgaver: 

 Ansvar for budsjettering og prognoserapportering i henhold til budsjett 

 Ansvar for oppfølging av klubbens regnskapskontor 

 Kvartalsvis rapportering til Styret  

 Årsrapportering til Generalforsamlingen  

 

Medlemsansvarlig 

Ansvarlig for Medlemsmassen 

Arbeidsoppgaver: 

 Ansvar for å holde medlemsregisteret løpende oppdatert 

 Ansvar for opprettelse av nye medlemmer og sende ut velkomstpakke til disse 

 Ansvar for å aktivere og deaktivere medlemmer på Diskusjonsforumet og Facebook 

 Ansvar for å sende ut og purre medlemsavgift 

 

Motorsportansvarlig 

Ansvarlig for Motorsportaktiviteter (Racing, Kjørekurs og Slalom) 

Arbeidsoppgaver: 

 Koordinere og bistå ved PCN Motorsportaktiviteter 

 Overordnet ansvar for reglement 

 Koordinere terminliste for motorsport-aktiviteter 

 Overordnet ansvar for kontakt med NBF og lisenser 

 Overordnet ansvar for resultatlister og premiering. 

 Bistå lokalavdelingene med premier ved PCN konkurransearrangement 

 Ansvar for å gjennomføre årsavslutning for motorsportsaktiviteter 

 Overordnet ansvar for å planlegge PCN Motorfestival 

 Ansvar for arrangementsforsikringer 

 

Styremedlem Kjørekurs & bane 

Arbeidsoppgaver: 

 Ansvar for å arrangere Kjørekurs og banedager 

 Booking av baner 

 Ansvar for kjørereglement 

 Ansvar for å booke banemannskap, teknisk- og sikkerhetspersonell 

 Ansvar for instruktørkorps  

 Ansvar for å arrangere isbanekjøring ifm GF 
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Styremedlem Racing 

Arbeidsoppgaver: 

 Overordnet ansvar for å planlegge og gjennomføre PCN-R sesongen med 8 løp, samt 

organisere og arrangere minimum 2 racing løp i sesongen. 

 Ansvar for å koordinere aktivitetene med NBF og at PCN-R oppfyller NBF regelverk som 

løpsarrangør 

 Ansvar for å koordinere baneleie og banemannskap 

 Ansvar for å utarbeide nødvendig dokumentasjon. 

 Ansvar for mannskap og sikkerhetspersonell til å dekke nødvendige funksjoner 

 Ansvar for å koordinere med Porsche Sports Cup Skandinavia. 

 Ansvar for å koordinere med andre løpsarrangører om deltakelse for PCN-R som gjesteklasse   

 Ansvar for racingreglement og resultatlister 

 Informasjonsmøte for deltakere 

 

Styremedlem Slalom 

Arbeidsoppgaver: 

 Ansvar for å organisere og arrangere minimum 5 slalomrunder pr år  

 Ansvar for å gjennomføre ihht NBF (Norges Bilsportsforbund) sitt regelverk 

 Ansvar for å utarbeide og formidle nødvendige søknader og rapporter til NBF 

 Koordinere funksjonærkorpset 

 Bestille baner 

 

Styremedlem Touring & Events 

Arbeidsoppgaver: 

 Ansvar for å arrangere turer for klubbens medlemmer 

 Ansvar for turreglement  

 Ansvar for å koordinere turer og treff med andre Porscheklubber 

 Ansvar for å koordinere deltagelse ved veldedige arrangementer 

 Ansvar for å koordinere eventer utenfor terminlisten 

 

 


