
Vedlegg 1 til «Vedtekter for foreningen Working Equitation Norge»

Organisering av klubber under Working Equitation Norge

Formål WEN

Følgende står i WENs formålsparagraf:

«§2.3 Working Equitation Norge skal fungere som en paraplyorganisasjon for å spre,

videreutvikle og samordne Working Equitation som gren i Norge.»

Å støtte lokale klubber og hjelpe til med oppstart av nye klubber, anses som en viktig del av

dette arbeidet. Dette dokumentet beskriver dette arbeidet.

1. Rettigheter og plikter for klubber tilknyttet WEN:

(Den lokale klubben omtales heretter som ‘klubb(en)’, og Working Equitation Norge som

’WEN’)

a. En klubb tilknyttet WEN, er å anse som en selvstendig organisasjon.

b. WENs styre har myndighet til å godkjenne søknader om opptak i WEN, og vil

orientere påfølgende årsmøte om hvilke klubber som har kommet til og eventuelt falt

fra.

c. Klubben har egne vedtekter, vedtatt av klubbens årsmøte, og som samsvarer med

WENs formål, virksomhet og interesse. Klubbens vedtekter oversendes WEN ved

søknad om tilknytning. Eventuelle endringer i klubbens vedtekter som relaterer til

WENs formål, virksomhet og interesse, skal opplyses til WEN straks etter vedtak.

d. Klubbens medlemskontingent fastsettes av klubben, og beholdes av klubben selv.

e. Klubbene betaler en årskontingent til WEN, fastsatt av WENs årsmøte hvert år.

Kontingenten kan være basert på antall medlemmer, eller et fast årlig beløp. Dette

bestemmes av årsmøtet i WEN.

f. Klubben skal hvert år velge to representanter (og evt. en vara) som kan representere

klubben på WENs årsmøte. Representantene har da stemmerett ved WENs

årsmøte(r) i den påfølgende perioden.

1.2 Medlemslister

a.  Klubben skal melde inn sine medlemstall minst 3 uker før WENs årsmøte. Disse

tallene vil være med på å kartlegge hvordan WEN kan nå sine formål om å spre

sporten, og hvordan man kan bidra til å videreutvikle Working Equitation ute i



distriktene. Medlemslistene kan brukes til å beregne klubbens årskontingent til WEN,

dersom en slik kontingent er vedtatt av WENs årsmøte.

1.3 Stevner

a. Offisielle stevner i Working Equitation kan kun arrangeres av klubb tilknyttet WEN

eller i samarbeid med klubb tilknyttet WEN.

b. Lokale stevner skal meldes inn minst 4 uker før stevnestart. Klubben bestemmer

selv startkontingent på sine stevner. Debutantklasse t.o.m Lett C, anses som

rekrutteringsklasser. Det anbefales å la folk starte i disse klassene uten krav til

medlemskap.

c. Startlister og resultatlister meldes inn til WEN senest to uker etter stevneslutt.

WEN fakturerer 10.- pr startende i etterkant av stevnet.

d. For å kunne delta i NM, cuper og andre arrangementer arrangert av WEN må man

være medlem av WEN eller en klubb tilknyttet WEN.

Det gis åpning for å ha rekrutteringsklasser i cuper.

e. Start- og resultatlister vil ikke oppbevares lenger enn to år, og skal kun brukes for å

kartlegge aktivitet, premiering av aktivitet, og kvalifisering til eventuelle cuper og

mesterskap.

2. WENs rettigheter og plikter overfor tilknyttede klubber:

WEN vil jobbe for å være en landsdekkende organisasjon som driftes av klubbene tilknyttet

WEN, og deres medlemmer. Så lenge det ikke er nok lokale klubber til å dekke landet

geografisk, vil det være åpent for personlig medlemskap i WEN. Dette medlemskapet

overføres direkte til lokal klubb straks det er finnes en klubb som kan passe geografisk for

det aktuelle medlemmet.

a. WEN vil bistå i opprettelse av nye klubber.

b. WEN kaller klubbene inn til WENs årsmøte, etter WENs gjeldende vedtekter.

c. WEN skal sørge for at stevnereglement er oppdatert og i samsvar med nasjonale

regler for dyrevelferd, og etter beste evne tilpasse reglementet til internasjonale

stevnereglement. WEN vil være tilknyttet WAWE.

d. WEN skal tilrettelegge for utdanning av dommere og teknisk personell.

e. WEN vil bistå klubber i å arrangere treninger, clinics og stevner. Dette kan være i form

av råd og veiledning, markedsføring, og å opprette kontakt med instruktører,

dommere og annen kompetanse som klubben måtte ha behov for.

f. WEN skal ha hjemmesider med oppdaterte terminlister. Sosiale medier skal brukes

for markedsføring av sporten, stevner og som samlende plattform for WENs og

klubbenes medlemmer.



g. WEN vil dele ut priser til aktive medlemmer og klubber hvert år. Prisene vil være

basert på tall fra start- og resultatlister som klubbene har oversendt WEN i etterkant

av stevner og eventuelle andre aktiviteter.

h. Klubben kan søke WEN om hjelp til å skaffe sponsorer, og premier til regionale

mesterskap og cuper.

i. WEN har som langsiktig mål å arrangere NM hvert år, helst i samarbeid med en

klubb.

Sammen vil vi bygge Working Equitation som en sport i Norge!


