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1. Navn og formål. 
 
1.1 Foreningens navn er MOSS SWINGKLUBB.     
 
1.2 Foreningens formål er å fremme ferdighet og interesse for dans og  

bevegelse som mosjonsform, alene eller sammen, i grupper eller par. 
 

1.3  MOSS SWINGKLUBB skal være upolitisk og åpen for alle. 
 

2. Medlemmer. 
 
2.1 Kun enkeltpersoner kan være medlemmer av foreningen. Både 

gruppemedlemskap og medlemskap for juridiske rettssubjekt er 
utelukket.  
 
Med gruppemedlemskap menes eksempelvis familiemedlemskap og/ 
eller samlet felles medlemskap for andre grupper som ikke er juridiske 
rettssubjekt, Med juridiske rettssubjekt menes organisasjoner som 
foreninger eller lag, selskap eller stiftelser, eller altså ethvert 
rettssubjekt som ikke er en fysisk person. 

 
2.2 Medlemskap er ikke gyldig før medlemmet har opplyst styret om både 

navn og kontaktinformasjon, og den av Årsmøtet bestemte kontingent 
er betalt, eventuelt betalt med den rabatt styret måtte ha fastsatt i 
henhold til fullmakt i punkt 4.4. Medlemskap varer frem til styret har 
mottatt skriftlig utmeldelse, eller til det er falt bort i henhold til punkt 
2.3, jfr. likevel pkt. 4.4 om at styret i særlige tilfelle kan vedta at 
kontingenten dekker krav på medlemskap også i etterfølgende år.   

 
2.3 Medlemskapet følger ordinært kalenderåret, om ikke annet følger av 

styrevedtak som nevnt i punkt 2.2, og opphører uten utmeldelse fra 
medlemmets side ved utløpet av den perioden kontingenten dekker.  

 



2.4 Medlemskap kan gi rett til rabatter ved inngangsbetaling og  
          deltakelse i kurs. 
 
2.5 Medlemskapet er betinget av at medlemmet forholder seg slik det er 

bestemt ved foreningens vedtekter og ved de vedtak som i samsvar 
med vedtektene er fattet av Årsmøtet eller styret. 

     

3. Årsmøtet 
 
3.1 Årsmøtet er foreningens øverste myndighet. 
 
3.2 Årsmøtets ordinære årlige møte, kalt ordinært årsmøte, skal avholdes 

innen utgangen av februar. 
 
3.3 Til ordinært årsmøte innkalles Årsmøtet med minst en måneds varsel. 
 Det er styrets som skal stå for innkallingen, direkte til medlemmene  
 og/eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på foreningens 
 internettside.  

 
Saksliste skal følge innkallingen, med de saker som på det tidspunkt 
er kjent for styret. Med saksliste menes listen over saker som skal 
behandles.  
 
Dersom ikke saksdokumentene følger innkalling og saksliste, skal 
medlemmene ved innkallingen eller sakslisten gjøres oppmerksom på 
hvordan de kan få saksdokumentene. Styret skal gjøre disse 
tilgjengelige for medlemmene uten ugrunnet opphold.  
 
Saker som meldes rettidig i samsvar med punkt 3.6, skal av styret 
etteranmeldes til sakslisten. Også den til enhver tid kompletterte 
saksliste skal gjøres tilgjengelig for medlemmene uten ugrunnet 
opphold. 

 
3.4 Årsmøtet er beslutningsdyktig uansett antallet stemmeberettigede 
 dersom Årsmøtet er innkalt i samsvar med foreningens vedtekter. 
 
3.5 Stemmerett på årsmøtet har den som når Årsmøtet samles har vært 

medlem i henhold til punkt 2.2 i minst en måned.  
 

Så snart styret har registrert hvem av de fremmøtte som er stemme-



berettiget, og Årsmøtet er satt, behandles punkt 3.7.a, før Årsmøtet 
så ved avstemning avgjør hvorvidt andre fremmøtte enn de med 
stemmerett skal ha anledning til fortsatt å være til stede som 
observatører. Med mindre Årsmøtet ved avstemning har bestemt 
annet, har ingen andre enn de stemmeberettigede talerett verken før 
eller etter at det er bestemt om observatører skal kunne være til 
stede, eller om de skal vises bort fra det lokalet Årsmøtet holdes i.  
 
Kun medlemmer med stemmerett har forslagsrett, og da bare innenfor 
rammen av de saker som står på sakslisten når Årsmøtet settes.  

 
3.6 Saker som foreningens medlemmer ønsker behandlet av Årsmøtet, 

må for å kunne godkjennes på sakslisten, være satt frem ved skriftlig 
forslag. Dette må være mottatt av styret senest 14 dager før det 
aktuelle årsmøtet, enten møtet holdes ekstraordinært eller som 
ordinært årsmøte. 

 
 Alle avstemninger og valg foregår skriftlig dersom det foreligger mer 
 enn ett forslag, eller hvis en stemmeberettiget i møtet forlanger det. 
 
3.7 Dagsorden for Årsmøtet: 

a.  Valg av møteleder og referent (behøver ikke å være medlem) 
pluss to (2) personer i tellekorps. 

b. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 
c. Valg av to (2) personer til å underskrive protokollen. 
d. Styrets årsberetning. 
e. Godkjenning av regnskap. 
f. Budsjett (til orientering). 
g. Behandling av de saker som står på den godkjente sakslisten 
h. Valg av styre og revisor. 
 
Postene i punkt 3.7.a,b,c og g skal alltid stå på Årsmøtets dagsorden 
enten møtet avholdes ekstraordinært eller som ordinært årsmøte. 
Med mindre Årsmøtet bestemmer annet, skal alltid underpunkt a, b, 
og c behandles i nevnte rekkefølge så snart registrering av fremmøtte 
og stemmeberettigede er foretatt, og Årsmøtet er satt.  
 
Så snart tellekorpset er valgt, ettergår dette sammen med styret 
registreringen av stemmeberettigede. Hvis tellekorpset så ber om det, 
skal også Årsmøtet gjennomgå opptegnelsen over de fremmøtte og 



registeret over de fremmøtte som er stemmeberettiget, og enten 
godkjenne eller rette registeret av de stemmeberettigede ved møtet. 
 
Ved Årsmøtets eventuelle beslutning om retting eller godkjennelse, er 
det de som styret har registrert, som er stemmeberettiget.  
  
Ved ordinært årsmøte skal alltid underpunkt d, e og f behandles 
direkte etter underpunkt a, b og c, med mindre Årsmøtet bestemmer 
annet.  
 
Ved ekstraordinære så vel som ordinære årsmøter der punkt 3.7.h 
står på dagsorden fordi det i samsvar med bestemmelsene i punkt 4.2 
skal velges til verv som spesifikt er nevnt der, skal behandlingen av 
valg til de for anledningen aktuelle styreverv prioriteres påbegynt så 
tidlig at det sikres at den tid Årsmøtet kan sitte samlet, er tilstrekkelig 
til å gjennomføre valg til disse vervene. Møteleder plikter å påse at 
det prioriteres slik. Kun behandling av sak om oppløsning av 
foreningen kan etter at 3.7.a,b,c,d og e er behandlet, gis høyere 
prioritet enn punkt 3.7.h når det gjelder verv nevnt i punkt 4.2. 
 
Hvorvidt valg til alle verv skal behandles samlet på et årsmøte, enten 
vervet det skal velges til spesifikt er nevnt i punkt 4.2 eller ikke, 
avgjøres av Årsmøtet i hvert enkelt tilfelle, og årsmøtet står ellers fritt 
til å bestemme i hvilken rekkefølge alle andre saker på den godkjente 
dagsorden skal behandles. 

 
3.8 Til styret skal Årsmøtet tilstrebe å velge medlemmer som viser 

interesse for å drive foreningen og utvikle miljøet i en trivelig og 
positiv ånd.  

 
For best mulig å bevare foreningens frie stilling vis a vis andre aktører 
i dansemiljøet og ellers, skal Årsmøtet tilstrebe å velge et styre der 
medlemmene ikke vil måtte fratre som følge av forhold som beskrevet 
i punkt 6.2, eller som følge av inhabilitet etter alminnelige regler. Dette 
skal også være førende for valgkomiteens medlemmer i deres virke 
dersom Årsmøtet beslutter at foreningen skal ha valgkomite til 
forberedelse av kommende valg,   

 
3.9 Til tillitsverv i gruppe eller komite som opprettes til støtte for styrets 

virke eller til annen tjeneste for klubben, kan ethvert medlem velges.  



  
Slike komiteer eller grupper kan eksempelvis være valgkomite, 
arrangementsgruppe eller arbeidsgruppe for et særlig formål, 
eksempelvis til utredning og vurdering av alternative tiltak for å hindre 
seksuell eller annen trakassering. Mellom årsmøter svarer slike 
tillitsvalgte i første omgang overfor styret, selv om de er valgt av 
Årsmøtet. Men de skal i likhet med styremedlemmenes primært være 
lojale overfor Årsmøtet og alminnelige medlemmers felles interesser.  
 
Alle tillitsvalgte som er valgt av Årsmøtet, har krav på å bli hørt av 
Årsmøtet i egen sak på det første årsmøtet som holdes etter at 
vedkommende tillitsvalgte overfor styret har satt frem krav om å bli 
hørt slik. Krav må i tilfelle være satt frem skriftlig senest ved ordinære 
medlemmers fristutløp for melding av saker. Et saksfremlegg fra 
tillitsvalgt som krever å bli hørt, kan fra styrets side kommenteres, 
men ikke endres. Ved det årsmøtet da vedkommende tillitsvalgte blir 
hørt, avgjør Årsmøtet selv hvordan saken behandles.  

 
3.10 Styret skal kalle inn til ekstraordinært årsmøte når Årsmøtet eller 

styret selv har bestemt at så skal skje, eller når 1/3 av medlemmene 
sammen setter frem skriftlig krav om det. Innkalling skal da skje med 
14 dagers varsel. Bortsett fra at varslingsfristens lengde er kortere, 
gjelder bestemmelsene som i punkt 3.3 er gitt om innkalling til det  
ordinære årsmøtet også ved innkalling av ekstraordinært årsmøte. 

 
3.11 Endring av vedtekter kan bare foretas på årsmøter (ordinære og 

ekstraordinære). Forslag om endring skal kunngjøres på forhånd med 
minimum en (1) ukes varsel til medlemmene. 

               
3.12 Vedtak om endring av vedtekter fattes med 2/3 flertall av de som i det 

aktuelle møtet er registrert som stemmeberettiget.  
 

Andre vedtak enn endring av vedtektsbestemmelser, så vel som 
andre beslutninger som Årsmøtet skulle ha behov for å ta, fattes med 
simpelt flertall. 

 

4. Styret 
 
4.1 Mellom årsmøtene representerer styret foreningen og dens øverste 

myndighet, Årsmøtet. 



 
4.2 Styret skal bestå av minimum 5 medlemmer og minst ett varamedlem. 

Styrets medlemmer velges av Årsmøtet, ordinært for en periode av to 
(2) år, og til følgende verv: 

o Leder 
o Nestleder 
o Kasserer 
o Sekretær 
o Styremedlem 
o Varamedlem 

 
Toårsperiodene for de enkelte verv fordeles slik at det sikres 
kontinuitet i styrearbeidet, og slik at ikke alle medlemmer annet enn i 
unntakstilfelle skal velges samtidig.  
 
Ordinært skal leder, kasserer og første varamedlem velges samtidig, 
mens det i de mellomliggende årene, da disse førstnevnte har 
tjenestegjort det første av sine to år, velges nestleder, sekretær og 
styremedlem. Økes antallet medlemmer av styret ut over det 
vedtektsbestemte minimum, skal valg til de ytterligere vervene, legges 
slik inn i faser at det samlede antall verv som fra år til år skal velges, 
blir så likt som mulig. 
 
I de tilfelle der en tillitsvalgt ikke sitter ut hele den perioden som 
vedkommende er valgt for, det være seg fordi vedkommende selv 
søker og av Årsmøtet får avløsning fordi vedkommende ikke kan 
tjenestegjøre resten av perioden, eller fordi Årsmøtet på eget tiltak 
finner å måtte frata vedkommende vervet, skal det gjennomføres 
suppleringsvalg for den gjenstående tid frem til neste ordinære valg til 
det verv som fratres og skal besettes igjen.  
 
Tilsvarende gjennomføres det suppleringsvalg for det gjenstående av 
normalperioden for vervet i de tilfellene der ett eller flere av de 
tidligere valgte styremedlemmer av ekstraordinære grunner har blitt 
sittende lenger enn den tid vedkommende egentlig ble valgt for. 

 
4.3 Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten møter, forutsatt 
 at alle dets medlemmer og varamedlem er innkalt med slikt varsel at 
 det er grunn til å anta at medlemmene skulle ha anledning til å møte. 
 



4.4 Styret kan ikke uten særlig grunn gi noe enkeltmedlem særfordeler, 
og heller ikke frata noe enkeltmedlem rettigheter ethvert medlem i 
utgangspunktet har ifølge vedtektene eller vedtak fattet av Årsmøtet. 
Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at det i andre halvdel av 
kalenderåret kan gis rabatt inntil en tredjedel av årskontingenten for 
enhver som da tegner medlemskap. Annen rabatt i årskontingenten 
kan ikke gis for det året kontingenten er ment å gjelde for. Men 
medlemmer i ett og samme kalenderår kan gis tilbud om frafalt eller 
redusert kontingent i påfølgende år dersom særlige forhold tilsier det, 
forutsatt at rabatten da gis alle som var medlemmer i det tidligere år 
kontingenten i utgangspunktet gjaldt for.   

 
4.5 Styret står for daglige drift av foreningen og dens aktiviteter. 
 
4.6 Styret forplikter foreningen juridisk og økonomisk. 
 Styret sørger for forsvarlig regnskapsførsel av foreningens midler. 
 Inngående fakturaer skal attesteres av leder og kasserer. 
 Inntektsbilagene på dansekveldene skal signeres av to 
 styremedlemmer. 

Kvitteringer for utlegg skal attesteres av leder før utbetaling fra 
 kasserer. 

Innkjøp over kr. 500 må godkjennes av styret. 
 
4.7 Styrets leder og kasserer gis signaturrett i fellesskap. 
 
4.8 Styremøter avholdes etter behov, minst to (2) ganger i halvåret. 
 

5. Regnskap 
 
5.1 Regnskapsavslutning finner sted hvert år, regnskap følger   
 kalenderåret. 
           
5.2 Regnskapet skal revideres. 

 
6. Styrets ansvar knyttet til foreningens aktiviteter. 

 
6.1 Styret fastsetter program for foreningens aktiviteter. I den grad 

samarbeid med andre i dansemiljøet er egnet til å skape bindinger til 
andre aktører, det være seg virksomheter, enkeltstående 



næringsdrivende eller foreninger av frivillige, skal samarbeidet i 
tilfellet være vedtatt av Årsmøtet i egen sak om dette. Samarbeid som 
skal anses egnet til å skape slik binding er eksempelvis regelmessig 
innleie eller engasjement av instruktører, likeså regelmessig sambruk 
eller avtalt bruksdeling av lokaler, deling av kostnader til lokaler eller 
annet knyttet til arrangement eller aktiviteter, og uansett ethvert 
arrangement, eller enhver tilstelning, avtale eller ordning som kan 
ansees egnet til å skape binding fordi konkrete forhold tilsier det. 
Styret plikter å vurdere ethvert forhold nøye når det kommer til 
problemstillinger knyttet til dette. 

 
6.2 Medlemmer av styret som har formell eller over lengre tid uformell 

forbindelse utover ordinær deltagelse i form av dans ved arrangement 
hos slik aktør som det kan være aktuelt å innlede slikt samarbeid med 
at Årsmøte skal behandle det, slikt medlem av styret skal ikke ta del i 
verken i styrets planlegging av slik aktivitet eller forberedelse av noen 
Årsmøtesak om slikt samarbeid.     

 
6.3 Styret fastsetter priser for deltakelse i foreningens aktiviteter.  
 

7. Oppløsing. 
 
7.1 Vedtak om oppløsing fattes av Årsmøtet med 2/3 flertall. Ved vedtak 
 om oppløsning skal det velges et avviklingsstyre. Antall medlemmer 
 og verv som skal besettes, er de samme som de i punkt 4.2. 
 
7.2 Ved valg av avviklingsstyre kan Årsmøtet vedta utskiftning av alle
 styremedlemmene uavhengig av om den som sitter i et verv har sittet 
 ut den tiden vedkommende ble valgt for. Styremedlem som ikke får 
 avløsning, plikter å sitte til avviklingen av driften og oppløsningen av 
 foreningen er bragt til ende. 
 
7.3 Avviklingsstyret plikter med de midler foreningen rår over å innfri dens 

forpliktelser, og på forsvarlig vis å likvidere foreningens eiendeler slik 
at de gjenværende aktiva så langt praktisk mulig er bankinnskudd.  

 
7.4 Når dette er gjort, slik at nettoverdiene i foreningen er klarlagt, plikter 

avviklingsstyret dersom det finnes en positiv nettoverdi, å innkalle 
Årsmøtet til vedtak om fordelingen av foreningens aktiva. Netto midler 
skal i tilfelle fordeles til veldedige eller kulturelt beslektede formål, 



eventuelt kan også en del av midlene settes av til det formål som er 
beskrevet i punkt 7.7. Når styret mener å ha gjennomført fordelingen 
slik Årsmøtet har bestemt, distribuerer styret det reviderte 
avviklingsregnskapet til de som var medlemmer på det tidspunkt da 
vedtaket om oppløsning ble fattet.  

 

7.5 Tre måneder etter at avviklingsregnskapet ble distribuert, vil 
foreningen være endelig oppløst om da ikke 1/3 av de som var 
medlemmer på oppløsningstidspunktet, hver for seg eller samlet i 
løpet av de tre månedene har sendt avviklingsstyret, ved ett eller flere 
av dets medlemmer, krav om at det holdes ekstraordinært årsmøte. 
Ved slikt kvalifisert krav om årsmøte, plikter styret å kalle inn 
Årsmøtet til behandling av styremedlemmenes personlige ansvar for 
avviklingen og oppgjøret. Plikten til å sørge for innkalling hviler i 
denne opplistede rekkefølge på styrets leder, nestleder, sekretær, 
kasserer eller styremedlem. Årsmøtet skal i tilfelle det innkalles, 
behandle hvorvidt styrets medlemmer alt etter deres egne forhold skal 
holdes ansvarlig for hvordan oppgjøret er gjennomført, og hvilke 
følger det i tilfelle skal få dersom Årsmøtet ser det slik at ett eller flere 
av styrets medlemmer bærer ansvar for feil gjort under avviklingen. 

 
7.6 Dersom det derimot ikke blir noen nettoverdi igjen når foreningens 

forpliktelser er dekket ved oppgjør som beskrevet i punkt 7.3, 
distribuerer styret det reviderte avviklingsregnskapet til de som var 
medlemmer ved beslutningen om oppløsning, uten samtidig å kalle 
inn Årsmøtet. Foreningen vil da være endelig oppløst tre måneder 
senere, om da ikke 1/3 av de som var medlemmer da vedtaket om 
oppløsning ble fattet, innen de tre månedene har gått, har satt frem 
krav om innkalling av Årsmøte slik det er beskrevet i punkt 7.5. 
Dersom slikt kvalifisert krav om årsmøte fremsettes, gjelder i tilfelle 
bestemmelsene i punkt 7.5 da tilsvarende. 

 
7.7 Dersom det er etter oppgjør som beskrevet i punkt 7.4 skal fordeles 

midler til utpekte formål, kan Årsmøtet vedta at et rimelig beløp skal 
settes av til å avholde avsluttende minnestund for foreningen når 
også utdelingen til de tilgodesette formål er gjennomført, en minne-
stund der de som var medlemmer ved oppløsningen kan serveres te, 
kaffe og kringle, alternativt bys annen tilsvarende enkel bevertning, så 
de sammen minnes den gang da det var bedre tider, og foreningen 
var et regionalt samlingssted for glade og dansende medlemmer. 




