LOV FOR BÅRDAR SWING CLUB (BSC)
Lov for Bårdar Swing Club, stiftet 29.09.2002, med senere endringer, senest av årsmøte 22.02.2016.
Gyldig fra 01.01.2017.
FORMÅL OG MEDLEMSKAP
§1
Bårdar Swing Club, heretter omtalt som BSC, er en frivillig forening basert i Oslo med
formålet å fremme interesse og engasjement for swingdans. BSC baserer seg på frivillig engasjement,
og er partipolitisk og religiøst uavhengig. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og
likeverd. All aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. BSC
er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer
§2
Som medlemmer i BSC regnes alle som har betalt kontingenten for inneværende medlemsår.
Instruktører, DJ‐er, kasseansvarlige på arrangementer og workshop‐ansvarlige må være medlem av
Bårdar Swing Club. Det er unntak for gjesteinstruktører og DJ‐er som ikke har naturlig tilknytning til
klubben. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet, og skal betales forskuddsvis.
ÅRSMØTET
§3

(1) Årsmøtet er BSCs øverste organ og skal avholdes hvert år i februar måned.

(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på
annen forsvarlig måte, herunder på BSCs internettside. Innkalling kan henvise til at
saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. Forslag som skal
behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og
andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for medlemmene
senest en uke før årsmøtet.
(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og
godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan
behandles.
(4) Alle BSCs medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller
media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer. Ingen kan
møte eller avgi stemme ved fullmakt.
(5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst
tilsvarer antallet styremedlemmer iht. idrettslagets lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan
det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.
(6) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført
på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte
stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av sakslisten.
(7) Årsmøtet skal:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. Dirigenten(e)
behøver ikke å være medlem av idrettslaget.
4. Behandle BSCs årsmelding
5. Behandle BSCs regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta BSCs budsjett 9. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) 4 styremedlemmer og 1 varamedlem
c) 2 revisorer
e) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.
Styrets sammensetning er:
Leder

Varighet 2 år

Nestleder

Varighet 2 år

Økonomiansvarlig

Varighet 1 år

Sekretær

Varighet 1 år

Styremedlem

Varighet 1 år

Styremedlem

Varighet 1 år

Varamedlem

Varighet 1 år

Leder og nestleder kan ikke være på valg samtidig.
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges
varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.
Valgkomitéen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret. Valgkomiteen skal legge frem
innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges på årsmøtet, med unntak av valgkomité.
Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.
De 2 revisorene skal gjennomgå regnskapet i forkant av det ordinære årsmøtet.
EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

§4

(1) Ekstraordinært årsmøte i BSC innkalles av BSCs styre med minst 14 dagers varsel etter: a)

Vedtak av årsmøtet i BSC.
b) Vedtak av styret i BSC.
c) Skriftlig krav fra 1/3 av BSCs stemmeberettigede medlemmer.
(2)
Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig
måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på BSCs internettside. Innkalling kan henvise til
at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte.
(3)
Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede
medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. BSCs lov. Dersom det ekstraordinære
årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.
(4)
Ekstraordinært årsmøte i BSC skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i
kravet om innkalling av årsmøtet. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen.
STEMMEGIVNING PÅ ÅRSMØTE
§5
(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet
med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan
møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
(2)
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det.
Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen.
Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder
det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
(3)
Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte
stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved
omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
(4)
Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn
halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke
tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer
enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne
avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres
valget ved loddtrekning.
STYRET
§6
Styret er det øverste organet i foreningen mellom årsmøtene. Det skal føres protokoll fra
styremøter.
§7
Styret er kun vedtaksdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er tilstede. Det
avholdes styremøter dersom leder eller minst to styremedlemmer krever det. Styrets leder tegner for

foreningen, samt er ansvarlig for foreningens økonomiske disposisjoner. Styret kan også tildele andre
personer disposisjons‐ og tegningsrett.
VALG OG VEDTAKSFØRHET
§8
Når ikke annet er bestemt, er styrer, komitéer og utvalg i BSC vedtaksføre når et flertall av
medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er
møteleders stemme avgjørende. Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling (for eksempel per
epost) eller ved fjernmøte (for eksempel møte per telefon/videokonferanse). Ved skriftlig
saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til
vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte
forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne
kunne høre og kommunisere med hverandre.
§9
Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og
utvalg mv. i BSC skal det velges personer fra begge kjønn. Sammensetningen skal være
forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to
representanter fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges
eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert.
§ 10
En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i BSC: medlem av styre,
valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.
REGNSKAP, REVISJON , BUDSJETT
§ 11 (1) Bankkonti skal være knyttet til BSC og skal disponeres av to personer i fellesskap.
Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.
(2)
På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i
resultatregnskapet, og det skal følge oppsettet i Norsk Standard kontoplan.
(3)
Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes
av positiv egenkapital.
(4)
BSC kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med
betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i
note til årsoppgjøret.
(5)
Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til BSCs størrelse og
virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av årsmøtet. Årsmøtet bør vedta et særskilt
fullmaktsreglement knyttet til slike disposisjoner.
DIVERSE
§ 12
Loven er BSCs øverste regelverk og kan kun endres ved minst 2/3 flertall på et ordinært eller
ekstraordinært årsmøte. Forslag til endring av loven må være sendt styret senest en uke før et
årsmøte. En lovendring trer ikke i kraft før etter årsmøtet den vedtas på er hevet, med mindre
årsmøtet vedtar noe annet.

§ 13 Alle vedtak i BSCs organer krever alminnelig flertall hvis ikke annet er spesifisert i loven. Ved
stemmelikhet i styret eller på årsmøtet avgjør leders stemme. Medlemsår og regnskapsår skal følge
kalenderåret.

§ 14 BSC kan bare oppløses med 2/3 flertall på et ordinært årsmøte og et påfølgende
ekstraordinært årsmøte hvor oppløsning er eneste sak som skal behandles. Ved oppløsning
bestemmer årsmøtet fordelingen av BSCs midler.
§ 15 Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter inkludert tapt
arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en
rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste skal fremgå av vedtatt
budsjett og regnskap. Styrehonorar skal fremkomme av årsberetningen.

