LOV FOR
R BÅRDAR SW
WING CLUB (BSC)
Lov for B
Bårdar Swingg Club, stiftett 29.09.20022, med senerre endringer, senest av årrsmøte 22.02.2016.
Gyldig frra 01.01.2017.
FORMÅLL OG MEDLEM
MSKAP
§1
Bårdar Swin
ng Club, here
etter omtalt ssom BSC, er en frivillig fo
orening base rt i Oslo med
d
asjement,
formålett å fremme interesse og engasjemen t for swingdans. BSC basserer seg på frivillig enga
og er partipolitisk ogg religiøst uavvhengig. Arbbeidet skal preges av frivillighet, dem
mokrati, lojalitet og
p grunnverddier som idre
ettsglede, fellesskap, hellse og ærligh
het. BSC
likeverd.. All aktivitett skal bygge på
er selveiende og fritttstående me
ed utelukken de personligge medlemmer
§2
SSom medlem
mmer i BSC regnes alle soom har betallt kontingentten for innevværende medlemsår.
Instruktø
ører, DJ‐er, kasseansvarl
k
ige på arranggementer ogg workshop‐a
ansvarlige m
må være medlem av
Bårdar SSwing Club. Det
D er unntakk for gjesteinnstruktører og
o DJ‐er som ikke har natturlig tilknytning til
klubben. Medlemsko
ontingenten fastsettes avv årsmøtet, og
o skal betales forskuddssvis.
ÅRSMØTTET
§3

((1) Årsmøtett er BSCs øve
erste organ oog skal avholldes hvert årr i februar mååned.

(2) Årsm
møtet innkallees av styret med
m minst é n måneds vaarsel direkte til medlemm
mene eventu
uelt på
annen fo
orsvarlig måtte, herunderr på BSCs inteernettside. Innkalling kan
n henvise til at saksdokumentene
gjøres tillgjengelig påå internett eller på annenn forsvarlig måte.
m
Forslag
g som skal beehandles på
årsmøteet må være seendt til styre
et senest 2 u ker før årsmøtet. Fullstendig saklistee og andre
dige saksdokumenter me
ed forslag måå være gjort tilgjengelig for
f medlemm
mene senest en uke
nødvend
før årsm
møtet.
(3) Ved innkalling i sttrid med besstemmelsen,, avgjør årsm
møtet hhv. un
nder godkjennning av innkkalling og
ning av saklissten, om årsmøtet er lovvlig innkalt og om det er saker som ikkke kan beha
andles.
godkjenn
(4) Alle B
BSCs medlem
mmer har adgang til årsm
møtet. Årsmø
øtet kan invittere andre p ersoner og/e
eller
media til å være tilsttede, eventuelt vedta at åårsmøtet kun er åpent fo
or medlemm
mer. Ingen kan møte
eller avggi stemme veed fullmakt.
(5) Årsm
møtet er vedttaksført derssom det møtter et antall stemmebere
s
ettigede meddlemmer som
m minst
tilsvarer antallet styrremedlemme
er iht. idrettsslagets lov. Dersom
D
årsm
møtet ikke err vedtaksførtt, kan det
n krav til minnimumsdeltaakelse.
innkalless til årsmøte på nytt uten
(6) På årrsmøtet kan ikke behandles forslag o m endring i lov eller besttemmelser ssom ikke er oppført
o
på utsen
ndt/kunngjorrt sakliste. An
ndre saker kaan behandle
es når 2/3 av de fremmøttte
stemmeberettigede på årsmøtett vedtar det, ved godkjen
nning av saksslisten.
(7) Årsm
møtet skal:
1. Godkjenne de stem
mmeberettiggede.

2. Godkjenne innkalllingen, saklisste og forretnningsorden.
3. Velge dirigent(er),, referent (err) samt 2 meedlemmer til å underskrivve protokolleen. Dirigente
en(e)
behøverr ikke å være medlem av idrettslaget..
4. Behan
ndle BSCs årssmelding
5. Behan
ndle BSCs reggnskap i revidert stand.
6. Behan
ndle forslag og
o saker.
7. Fastseette medlemskontingent.
8. Vedta BSCs budsjeett
9. Foretaa følgende vaalg:
a) Leder og nestleder
b) 4 styremedlemmeer og 1 varam
medlem
c) 2 revissorer
e) Valgko
omité med leeder og 2 me
edlemmer ogg 1 varamedlem for neste årsmøte.
Styrets ssammensetning er:


Leder

Varighet 2 å r



Nestleder

Varighet 2 å r



Ø
Økonomianssvarlig

Varighet 1 å r



SSekretær

Varighet 1 å r



SStyremedlem
m

Varighet 1 å r



SStyremedlem
m

Varighet 1 å r



V
Varamedlem
m

Varighet 1 å r

Leder ogg nestleder kan
k ikke være
e på valg sam
mtidig.
Leder ogg nestleder velges
v
enkeltvis. De øvrigge medlemmer til styret velges
v
samleet. Deretter velges
v
varamed
dlemmene saamlet, og ved
d skriftlig vallg avgjøres rekkefølgen i forhold til sttemmetall.
Valgkom
mitéen velgess på fritt grun
nnlag, etter iinnstilling fraa styret. Valg
gkomiteen skkal legge frem
m
innstillin
ng på kandidaater til alle tiillitsverv som
m skal velges på årsmøtett, med unntaak av valgkomité.
Medlem av valgkomité som selv blir kandidatt til verv, plikter å tre ut av valgkomitteen.
De 2 revvisorene skal gjennomgå regnskapet i forkant av det
d ordinære
e årsmøtet.
EKSTRAO
ORDINÆRT ÅRSMØTE
Å

§4

((1) Ekstraord
dinært årsmø
øte i BSC innnkalles av BSC
Cs styre med
d minst 14 daagers varsel etter:

a) Vedtaak av årsmøteet i BSC.
b) Vedtaak av styret i BSC.
c) Skriftlig krav fra 1//3 av BSCs sttemmeberetttigede medlemmer.
(2) Ekstrraordinært årsmøte
å
innkkalles direktee til medlemm
mene eventu
uelt på anneen forsvarlig måte,
herundeer ved kunngjjøring i presssen, eventueelt på BSCs in
nternettside. Innkalling kkan henvise til
t at
saksdoku
umentene gjjøres tilgjenggelig på interrnett eller påå annen forsvvarlig måte.
(3) Ekstrraordinært årsmøte er ve
edtaksført deersom det møter et antall stemmebeerettigede
medlemmer som minst tilsvarer antallet styrremedlemme
er iht. BSCs lov. Dersom ddet ekstraorrdinære
årsmøteet ikke er ved
dtaksført, kan
n det innkallees til årsmøtte på nytt ute
en krav til m inimumsdelttakelse.
(4) Ekstrraordinært årsmøte i BSC
C skal bare beehandle de saker
s
som err angitt i vedttaket eller i kravet
k
om innkaalling av årsm
møtet. Saksliiste og nødv endige saksd
dokumenter skal følge innnkallingen.
STEMMEEGIVNING PÅ
Å ÅRSMØTE
§5
(1) Med min
ndre annet er
e bestemt i ddenne lov, skkal et vedtakk, for å være gyldig, være
e truffet
minnelig flertall av de avggitte stemmeer. Ingen representant ha
ar mer enn één stemme. Ingen kan
med alm
møte eller avgi stem
mme ved fullm
makt. Blankee stemmer skkal anses som
m ikke avgitt..
(2) Valg fforegår skrifftlig hvis det foreligger m
mer enn ett fo
orslag eller det fremmes krav om dett. Hvis
det skal være skriftligge valg, kan bare foreslå tte kandidatter føres opp
p på stemmeeseddelen.
e blanke, elller som inneeholder ikke foreslåtte
f
ka
andidater, elller ikke inneholder
Stemmeesedler som er
ne anses som
m ikke avgitt..
det antall det skal stemmes overr, teller ikke, og stemmen
h
avv de avgitte stemmer,
(3) Når eet valg foregåår enkeltvis og ingen kanndidat oppnåår mer enn halvparten
foretas o
omvalg mello
om de to kan
ndidater som
m har oppnåd
dd flest stem
mmer. Er det ved omvalg
stemmelikhet, avgjøres valget ve
ed loddtreknning.
(4) Når d
det ved valg skal
s velges fllere ved en aavstemning, må alle, for å anses valgtt, ha mer enn
halvpartten av de avggitte stemme
er. Dette gjellder ikke ved
d valg av vara
arepresentannt. Hvis ikke
tilstrekkeelig mange kandidater
k
har oppnådd dette i første
e omgang, anses de valgtt som har fått mer
enn halvvparten av sttemmene. De
et foretas så omvalg melllom de øvrig
ge kandidateer og etter de
enne
avstemn
ning anses dee valgt som har
h fått flest stemmer. Err det ved om
mvalg stemmeelikhet, avgjø
øres
valget veed loddtrekn
ning.
STYRET
§6
SStyret er dett øverste orgganet i foreniingen mellom
m årsmøtene
e. Det skal føøres protoko
oll fra
styremøter.
§7
SStyret er kun
n vedtaksdykktig når minsst halvparten
n av styrets medlemmer
m
eer tilstede. Det
D
avholdess styremøterr dersom leder eller minsst to styreme
edlemmer krrever det. Styyrets leder tegner for
foreninggen, samt er ansvarlig forr foreningenss økonomiskke disposisjon
ner. Styret kaan også tilde
ele andre
personer disposisjon
ns‐ og tegningsrett.

VALG OG
G VEDTAKSFØ
ØRHET
§8
Når ikke ann
net er bestem
mt, er styrer, komitéer ogg utvalg i BSC
C vedtaksførre når et flerttall av
s
Vedtak fattes medd flertall av de
d avgitte ste
emmene. Vedd stemmelikkhet er
medlemmene er til stede.
ders stemme avgjørende.. Vedtak kan fattes ved skriftlig saksb
behandling (ffor eksempel per e‐
møteled
møte (for ekssempel møtee per telefon
n/videokonfe
eranse). Ved skriftlig
post) elleer ved fjernm
saksbehaandling send
des kopier avv sakens dok umenter sam
mtidig til alle
e medlemmeer med forsla
ag til
vedtak. FFor gyldig veedtak kreves at flertallet av medlemm
mene gir sin tilslutning
t
till det fremlaggte
forslagett, og til at deette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtede
eltakerne
kunne hø
øre og komm
munisere me
ed hverandree.
§9
V
Ved valg/oppnevning av representannter til årsmø
øte/ting, sam
mt medlemm
mer til styre, råd og
utvalg m
mv. i BSC skal det velges personer
p
fra begge kjønn
n. Sammense
etningen skall være
forholdssmessig i forh
hold til kjønn
nsfordelingenn i medlemsmassen, dog
g slik at det sskal være min
nst to
represen
ntanter fra hvert kjønn der det velgess eller oppne
evnes mer en
nn 3 personeer. Der det velges
eller opp
pnevnes 3 peersoner eller færre skal bbegge kjønn være
v
representert.
§ 10
En person kaan ikke samtidig inneha m
mer enn ett av følgende verv i BSC: m
medlem av sttyre,
mité, kontrollkkomité, lovutvalg, revisoor.
valgkom
REGNSKA
AP, REVISJON , BUDSJETT
T
§ 11
((1) Bankkontti skal være knyttet
k
til BSSC og skal dissponeres av to personer i fellesskap.
Underslaagforsikring skal
s være teggnet for dem
m som dispon
nerer.
(2) På årrsmøtet skal det fastsette
es et budsjettt som inneh
holder alle ho
ovedposter i resultatregn
nskapet,
og det skkal følge opp
psettet i Norssk Standard kontoplan.
(3) Budsjjettet skal væ
ære realistiskk, og resultattet skal ikke vise underskkudd med m
mindre det de
ekkes av
positiv eegenkapital.
(4) BSC kkan ikke gi låån eller stille garantier fo r lån hvis ikkke lånet eller garantien e r sikret med
betryggeende pant eller annen be
etryggende ssikkerhet. Sikkkerheten for lån og garaantier skal op
pplyses i
note til åårsoppgjørett.
(5) Dispo
osisjoner av ekstraordinæ
e
ær karakter eeller betydelig omfang i forhold
f
til BSSCs størrelse
e og
virksomh
het, herundeer låneopptak, skal vedtaas av årsmøtet. Årsmøtett bør vedta eet særskilt
fullmaktsreglement knyttet til sliike disposisjooner.
DIVERSEE
Loven er BSC
§ 12
Cs øverste re
egelverk og kkan kun endrres ved minst 2/3 flertall på et ordinæ
ært eller
møte. Forslag til endring aav loven må være
v
sendt styret
s
senestt en uke før et
e
ekstraorrdinært årsm
årsmøtee. En lovendring trer ikke i kraft før ettter årsmøtet den vedtass på er hevett, med mindrre
årsmøteet vedtar noee annet.
§ 13
A
Alle vedtak i BSCs organe
er krever alm
minnelig flerttall hvis ikke annet er speesifisert i lovven. Ved
stemmelikhet i styreet eller på årssmøtet avgjøør leders stem
mme. Medle
emsår og reggnskapsår ska
al følge
kalenderråret.

§ 14
m 2/3 flerttall på et ordinært årsmø
øte og et påføølgende
BSC kan baree oppløses med
møte hvor oppløsning er eeneste sak so
om skal beha
andles. Ved ooppløsning
ekstraorrdinært årsm
bestemm
mer årsmøteet fordelingen
n av BSCs miidler.
§ 15
TTillitsvalgt kaan motta reffusjon for nøødvendige, faaktiske utgifter inkludert tapt
arbeidsfortjeneste, som
s
påføres vedkommennde i utførelssen av vervet. Tillitsvalgtt kan motta en
e
eidsfortjenesste skal frem
mgå av vedtattt
rimelig ggodtgjørelse for sitt arbeid. Refusjon for tapt arbe
budsjettt og regnskap
p. Styrehono
orar skal frem
mkomme av årsberetning
å
gen.

