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KAPITTEL 1 - ORGANISASJON OG VIRKEOMRÅDE 
 
§ 1-1 Organisasjon 
 
Klubbens navn er Moss Swingclub og er selveiende og frittstående med utelukkende 
personlige medlemmer. 
Klubbens verneting er Moss. 
 
 
§ 1-2 Formål  
Klubbens formål er å være en samlende klubb for dans i østfold, med hovedsete i Moss. 
Arbeidet skal være preget av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All aktivitet skal 
være bygget på grunnverdier som danseglede, fellesskap, helse og ærlighet. 
 
 
§ 1-3 Definisjoner  
  
Klubbens organer defineres slik: 
 
Årsmøte 
Ekstraordinært årsmøte 
Styret 
Ekstraordinært styremøte 
Valgkomite 
 
 
§ 1-4 Tilknytning og organisering 
 
Klubben skal være selvstendig, men styret har anledning til å søke samarbeid med andre 
klubber og foreninger, der dette er hensiktsmessig for klubben og dets medlemmer. 
Tilknytninger eller formelt samarbeid skal avgjøres av årsmøtet. 
 
 
 
KAPITTEL 2 - KRAV TIL MEDLEMSSKAP 
 

§ 2-1 Medlemskap 
 
Styret kan nekte å oppta en person som medlem, dersom personen antas å kunne skade 
klubben og/eller dansemiljøet. Ingen har krav på medlemskap i klubben. 
For at en person skal kunne være et medlem, må vedkommende akseptere å overholde 
klubbens overordnede regler og vedtak. 



 
Medlemskap i klubben er først gyldig fra den dagen kontingenten er betalt og gjelder ut 
kalenderåret. 
 
Ved medlemskap i flere liknende klubber, begrenses retten til å kunne bli valgt til tillitsverv, 
til en av klubbene. Medlemmet må selv informere om hvilken klubb som skal ansees som 
hovedklubb. 
 
 
§ 2-2 Opphør av medlemskap 
 

a) Utmeldelse skjer skriftlig (brev eller e-post) til klubben. 
b) Vedtak om eksklusjon. 
c) Styret kan nekte å oppta som medlem personer som antas å kunne skade klubben 

og/eller dansemiljøet. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Avslag kan ankes 
inne 2 uker. Styret har fra skriftlig anke er mottatt 4 uker på å behandle saken på 
nytt. Dersom vedtaket opprettholdes, kan saken innen 3 uker ankes til ordinært 
årsmøte/ekstraordinært årsmøte, men er selv ikke grunnlag for ekstraordinært 
årsmøte. 

d) Styret kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på inntil 1 år. Før 
vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken. Vedtaket skal 
være skriftlig og begrunnet samt inneholde informasjon om klageadgang. Klageadgangen er 
tilsvarende som i punkt c). 

e) I svært alvorlige tilfeller gis styret rett til å foreta en eksklusjon av medlem. Dette er et 
særdeles sterkt virkemiddel og skal benyttes ved aktsomhet. Et vedtak om eksklusjon gjelder 
for 2 år. Eksklusjon kan påklages til årsmøtet etter samme regler som i c), men medlemmet 
er å anse som ekskludert frem til årsmøtet eventuelt fatter motsatt vedtak. Dersom samme 
medlem ekskluderes for annen gang, er eksklusjonen å anse som evigvarende. Dette kan 
også påklages til årsmøtet etter samme regler som i c). Ekskluderte medlemmer har ikke 
anledning til å delta i noen form for aktiviteter arrangert av klubben i perioden 
vedkommende er ekskludert. 

 

§ 2-3 Medlemskontingent 
 
Kontingenten bestemmes av årsmøtet og er kr 150,- pr person. Endring i kontingent gjelder 
for påfølgende kalenderår. Ekstraordinært årsmøte kan foreta endring av kontingent for 
inneværende år. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse klubbens øvrige 
aktiviteter og kurs. 
 
 
 
 
 
 



KAPITTEL 3 – ORGANISASJONENS VIRKE 
 

§ 3-1 Høyeste myndighet 
 
Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet og skal avholdes hvert år innen 31. mars. 
 
Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer (50% + 1 av 
stemmene, blanke stemmer teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved oppløsning av klubben, 
som krever 2/3 flertall. 
 
Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall av fremmøtte 
stemmer (50% + 1, blanke stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny 
avstemming. Den kandidat/det forslaget som oppnådde færrest antall stemmer faller ut av 
neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall. Avgitte 
stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes. 
 
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet. 

Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte. 

 
§ 3-2 Møte og stemmerett 
 
Møte og stemmerett for årsmøtet har: 
 

a) Kun medlemmer som har betalt forfalt skyldig kontingent. For å kunne velges til 
ledende tillitsverv må medlemmet ha stemmerett og være valgbar ved årsmøtet. Alle 
medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben. 

b) Dokumentasjon på betalt medlemskap må kunne fremvises på årsmøtet. 
c) Det stemmes ved personlig fremmøte. 
d) Fullmakt for stemmerett kan gis fra et medlem til et annet, men må være meddelt 

styret skriftlig minst 2 uker før årsmøtet og den som skal stemme på vegne av 
medlemmet skal være navngitt og medlem på tidspunktet.  

e) Ikke medlemmer eller medlemmer av andre dansemiljø har adgang til å være til 
stede dersom årsmøtet godkjenner dette. De har ikke talerett eller stemmerett og er 
å anse som observatør. 

 
 
§ 3-3 Innkalling 
 
Styret bekjentgjør for medlemmene dato for årsmøtet med minst 6 ukers varsel. 
Innkallingen skal sendes enten på e-post, og/eller publiseres på klubbens nettsider og 
Facebook sider. 
 
Forslag til årsmøtet skal være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet avholdes. 
 
Forslag til valgkomiteen skal være valgkomiteen i hende 4 uker før møtedato. 



 
Innkalling til medlemmene sendes/publiseres med minimum 14 dagers varsel. 
Med innkallelsen skal følge: 
 

• Saksliste 
• Årsberetning 
• Regnskap med revisors beretning 
• Budsjett for foregående år og påfølgende år. 
• Forslag til saker som medlemmer eller styret ønsker behandlet. 
• Valgkomiteens forslag og alle andre rettidig innkomne forslag på kandidater ved valg, 

skal legges ved slik at de er valgbare. 
 
§ 3-4 Årsmøtets oppgaver 
 
Årsmøtets oppgaver er å: 
 

a) Avklare og godkjenne antall stemmeberettigede 
b) Godkjenne innkalling 
c) Godkjenne saksliste 
d) Velge møteleder 
e) Sekretæren fører protokoll (ved frafall velges protokollfører) 
f) Velge 2 medlemmer til å signere protokoll 
g) Velge 2 medlemmer til tellekorps for avstemninger 
h) Behandle årsberetninger 
i) Godkjenne regnskap med revisors beretning 
j) Godkjenne budsjett for neste år 
k) Behandle innkomne forslag som er send inn i henhold til § 3-1. 
l) Behandle saker fremlagt av styret som styret finner nødvendig å fremlegge for 

årsmøtet. 
m) Velge: 

 
• Leder for 2 år 
• Nestleder for 2 år 
• Sekretær for 2 år 
• Kasserer for 2 år 
• 1 styremedlem for 2 år 
• 2 varamedlemmer for 2 år 
• Revisor for 2 år og vararevisor for 1 år. Årsmøtet kan avgjøre om revisjonsfirma 

skal benyttes. 
• Valgkomite med leder, 2 medlemmer samt 1 varamedlem for 1 år 
• Andre utvalg som måtte være ønskelig. 

 
Styret velges for et tidsrom av 2 år, dog slik at første år er nestleder og sekretær på valg, 
annet år er leder, kasserer og styremedlem på valg. 

Kun saker oppført på sakslisten kan behandles og benkeforslag er ikke tillatt. 



Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. 

Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt. Unntatt når det ikke foreligger kandidater eller at 
kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, begrenset til to kandidater. 

Sekretær er ansvarlig for underrettelse av nødvendige styreendringer til bankforbindelse, 
Brønnøysundregistrene og andre registre der dette er nødvendig. 

Godkjent referat fra årsmøtet og årsregnskap legges tilgjengelig på klubbens hjemmesider. 

Referatet skal inneholde informasjon om antall medlemmer med stemmerett da årsmøtet 
ble avholdt. 

 
 
 
 
 
§ 3-5 Ekstraordinært årsmøte 
 
Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 1/4 av medlemmene 
forlanger dette. 
 
Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt. 
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære 
saker som skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om 
ekstraordinært årsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes 
under ekstraordinært årsmøte, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt. 
 
Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til 
valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte. 
 
Dersom styret ikke innkaller til årsmøte innen 15. mars, kan et antall på minst 20 
medlemmer på eget initiativ innkalle til ekstraordinært årsmøte. Styret skal legge til rette for 
et slikt initiativ ved å gi tilgang til alle bekjentgjøringskanaler og medlemsinformasjon. 
Dersom styret eller enkeltpersoner i styret nekter eller på annen måte hindrer dette, skal 
årsmøtet behandle hvorvidt styret eller vedkommende styremedlem skal ekskluderes fra 
klubben i en varighet på inntil 2 år. 
 
 
 
KAPITTEL 4 – STYRET 
 
§ 4-1 Styrets myndighet 
 
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. 
 
 



§ 4-2 Vedtak og representasjon 
 
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmene er til stede, dog med tilstedeværelse 
av leder eller nestleder. Vedtak fattes med alminnelig flertall (50% + 1 av stemmene, blanke 
stemmer teller ikke). Ved stemmelikhet er forslaget forkastet. 
 
Styret sammenkaller når leder bestemmer eller 2/3 av styrets øvrige medlemmer krever det. 
 
Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte 
eller om ny konstituert nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer.  
 
 
§ 4-3 Styrets oppgaver 
 

• Lede klubbens daglige drift mellom årsmøtene. 
• Avholde årsmøte 
• Drive klubben i samsvar med klubbens formål 
• Gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet 
• Leder undertegner viktig korrespondanse 
• Sekretær fører møteprotokoll, som skal være tilgjengelig for medlemmene (saker 

som omhandler enkeltpersoner, skal av hensyn til GDPR ikke være tilgjengelig for 
medlemmene), så fremt det ikke er under behandlingen av saken under årsmøtet. 

• Kasserer fører klubbens regnskap, som skal revideres av valgte revisor og henholdsvis 
vararevisor. 

 
 
§ 4-4 Styrets solidariske ansvar 

Styret inkludert vararepresentanter, er solidarisk ansvarlig for beslutninger som flertallet av 

styret fatter. Dersom vedtaket i ettertid viser seg å være økonomisk skadelig for klubben, vil 

hvert av medlemmene kunne være økonomisk ansvarlig begrenset til 0,5 G pr medlem. 

Forholdet må ansees som alvorlig og den økonomiske belastningen for klubben må være 

over 0,5 G pr år, for at bestemmelsen skal kunne benyttes. 

 
 
KAPITTEL 5 – Årsmøteforsamlingens valgte verv/komiteer 
 
§ 5-1 Valgkomite 

Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Medlemmene bør 

fortrinnsvis ikke sitte i styret. Leder har ansvaret for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar 

imot og fremmer forslag på kandidater til alle verv som skal besettes. 



Både valgkomiteens forslag, og alle andre rettidig innkomne forslag på kandidater som har 

sagt ja til verv, skal legges med slik at de er valgbare på klubbens årsmøte. 

 
§ 5-2 Revisor 
 
Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til 
årsmøtet. Revisor bør fortrinnsvis være en person med kunnskap eller erfaring i 
regnskapsførsel.  
 
 
 
KAPITTEL 6 – Diverse bestemmelser 
 
§ 6-1 Oppløsning 
 
For å oppløse klubben kreves det minst 2/3 flertall på ordinært årsmøte. 
 
Ved oppløsning av klubben, skal alle klubbens aktiva omgjøres til penger og settes inn på 
klubbens konto. 
 
Ved reetablering innen 3 år, skal disse midlene gjøres tilgjengelig for ny ledelse av klubben. 
Etter 3 år, skal siste valgte styre i fellesskap avgjøre fordeling av klubbens midler til veldedige 
formål. 
 
 
§ 6-2 Sammenslåing med annen klubb 
 
Dersom 2 eller flere klubber ønsker å slå seg sammen, må dette fremmes på de respektives 
årsmøter/generalforsamlinger med krav om 2/3 flertall. Årsmøtene skal også fatte vedtak 
om den nye klubbens navn. 
 


