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VEDTEKTER OG BESTEMMELSER
RED KNIGHTS INTERNATIONAL FIREFIGHTERS MOTORCYCLE CLUB® INC.
Disse vedtektene og bestemmelsene er ikke knyttet direkte til lov men er laget for å kontrollere nåværende
eller fremtidige nødstilfeller uten at man trenger å samtidig endre på vedtektene som er vedtatt av International
Executive Board (IEB). IEB kan således benytte disse vedtektene og bestemmelsene uten å endre på intensjonen
i Red Knights filosofi, instrukser, mål og oppdrag. *2/1/05
§ 1:
Medlemmer skal oppføre seg slik at man høster naturlig anerkjennelse for sin person, deres brannvesen og
for Red Knights.
§ 2:
Medlemmer skal til enhver tid respektere alle Nasjonale trafikklover.
§ 3:
Medlemmer skal holde sine motorsykler i god og sikker kjørbar stand til enhver tid. Når sykkelen brukes på
offentlige veier skal den være i slik stand at den oppfyller kjøretøyforskriftens bestemmelser.
§ 4:
Medlemmer skal gjøre sitt ytterste for å gi andre motorsyklister assistanse og bygge opp under et godt
omdømme for motorsyklister og for Red Knights.
§ 5:
Når man deltar på kjøreturer i regi av avdelingen skal hvert enkelt medlem følge anvisninger fra Road
Captain, hans/hennes assistenter vedrørende formasjoner, trafikk kontroll, rutevalg, etc.
§ 6:
Avdelingens styre og Road Captain har ansvar for å til enhver tid holde medlemslisten ajour inklusive å
informere International Excecutive Board om eventuelle endringer i medlemslisten.
§ 7:
Hvert medlem gis anledning til å bære klubbuniform og klubbmerke (patch) når han/henne kjører
motorsykkel eller ved andre anledninger, men skal ikke gjøre noe for å diskredittere uniform/merke. Misbruk av
alkohol eller andre rusmidler når man kjører motorsykkel generelt er ikke akseptert og vil ikke bli tolerert.
§ 8:
Det er påkrevd at alle Red Knights merker (klubb logoer) fjernes fra ethvert kjøretøy, hjelm eller klær, ets
før det selges til andre ikke medlemmer.
§ 9:
Hvis man erfarer et brudd på disse vedtektene og bestemmelser kan enhver avdeling fremme saken
skriftelig til International Executive President for vurdering eller tolkning. Avgjørelse tatt av International
Executive Board skal være bindende for alle involverte.

§ 10:
Aktive medlemmer som ønsker å sende inn en klage eller be om en fortolkning, etc fra International
Corporation kan kommunisere indirekte med International Executive board. Normal tjenestevei skal benyttes.
Det aktive medlemmet kan be om møte med avdelingens styre eller kommunisere hans/hennes sak direkte til ett
av medlemmene i styret. Hvis saken ikke kan løses innen avdelingen vil avdelingens president sende saken
videre til Nasjonal representant. Hvis saken ikke kan løses på det nivået sendes saken videre til International
Regional Director for det området som avdelingen hører inn under. Hvis saken fremdelses ikke kan løses sendes
den videre til International Regional Director som vil ta opp saken med International Executive Board eller
International President. Etter vurdering av saken, intervjuer og undersøkelser skal beslutningen til International
Board være bindende for alle impliserte. *2/1/05
§ 11:
Hvis det er tilgjengelig i medlemmets land kan ethvert aktiv medlem anskaffe Red Knights
registreringsskilt så lenge det gjøres i forhold til artikkel 5:04 i International By-Laws. Det er avdelingens
president som har ansvaret for å tildele et Red Knights nummer til medlemmet og fremsende en liste over dette
til Nasjonal representant for endelig godkjenning av International Board.
§ 12:
Utgifter for alle medlemmer av komiteer oppnevnt av International President kan godkjennes for refusjon
av International Treasurer inkludert kostnader for rapporter, e-poster, telefoni, reise, opphold, måltider relatert
til Red Knights virksomhetsområde. Alle utgifter skal dokumenteres med kvitteringer før utbetaling og
kvitteringer sendes International Treasurer. *2/1/05
§ 13:
Nederste band på ryggen av vesten skal inneholde forkortelse på landet, ordet Chapter og nummeret
Chapteret har fått tildelt av International Executive Board når avdelingen ble akseptert som en del av Red
knights. Eksempel (NH CHAPTER 9). *3/1/05
§ 14:
Red Knights International Firefighter Motorcycle Club® Inc. og deres underordnede avdelinger (chapter)
skal ikke anerkjenne, støtte eller sidestille seg selv med andre klubber eller organisasjoner som ikke er i
overenstemmelse med doktrinene til Red Knights og Nasjonale lover. *5/20/05
§ 15:
Disse vedtektene og bestemmelsene kan bli endret ved et internajsonalt årlig møte eller Executive Board
møte ved majoritetsavstemming (51%) av International Executive Board til stede og stemmeberettigede.
Fortsatt at By-Laws komiteen er varslet om ønsket forbedring og at alle medlemmer av Executive Board er blitt
varslet av International Executive President, samt at International Executive Secretary har send ut memo om
foreslått endring. Chapter Presidents vil bli varslet om godkjente tillegg og endringer etter hvert som de
inntreffer. *2/1/05
*Lagt til, eller justert etter International Executive Board mote 12. November 2004 og akseptert 9. Juni 2005.
§ 16:
Hvert medlem av Red Knights International Firefighters Motorscycle Club, ved å søke om og godkjenne
medlemsskap, sier seg automatisk ening i å forholde seg til By-laws som gjelder for Red Knights International
Forefighters Motorcycle Club og avdelingen de tilhører.
§ 17:
Hvis avdelingens representant ved det årlige forretningsmøtet er en annen enn avdelingens president skal
man bringe med seg et brev som gir medlemmet rettighet til å delta i avstemmingen på vegne av avdelingen.

