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Formålsparagraf 

 

§1. Arendal Swingklubb har som formål å samle unge som gamle for å danse og spre glede. 

 

§2 a) Arendal Swingklubb er en uavhengig forening uten administrative bindinger til andre klubber eller 

næringsinteresser.  

b) Arendal Swingklubb har en ikke tidsbegrenset skriftlig tillatelse fra Kom og Dans/JFK om bruk 

av det komplette kursopplegg som til enhver tid foreligger. Swingklubbens instruktører skal læres 

opp i og bruke det faglige innhold i dette kursopplegget. Denne dansefaglige binding gjelder så lenge 

nevnte avtale er gyldig. 

 

Medlemskap 

 

§3. Alle personer over 12 år kan bli medlem av klubben. Familier kan tegne familiemedlemskap. 

Medlemsåret gjelder fra 1.1 til 31.12. Medlemmer som tegner seg etter 1.8 betaler halv kontingent. 

Betalt kontingent refunderes ikke. 

 

Generalforsamling 

 

§4. Arendal Swingklubbs øverste myndighet er Generalforsamlingen. Generalforsamlingen er 

vedtaksdyktig når 15 % av medlemmene er til stede. Forandringer i foreningsvedtektene krever 75 

% flertall blant de fremmøtte. Andre vedtak krever simpelt flertall. Dersom færre enn 15 % av 

medlemmene møter på generalforsamlingen, skal det innkalles til ekstraordinær generalforsamling 

innen 3 uker. Da vil simpelt flertall gjelde.  

Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. 

 

§5. Generalforsamling holdes 1 gang pr. år innen utgangen av februar. Innkalling skal skje med 3 ukers 

varsel.  

 Innkallingen skal inneholde  

• Frist for innsending av saker som skal behandles på årsmøte 

• Tid og sted  

 Innen 1 uke før årsmøte skal følgende dokumenter sendes ut: 

• Saksliste 

• Årsberetning  

• Regnskap  

• Revisors beretning  

• Valgkomiteens innstilling  

 Ekstraordinært årsmøte avholdes dersom flertall i styret eller minst 25% av medlemmene krever 

det. Innkalling og saksdokumenter sendes på mail og legges samtidig ut på foreningens hjemmeside. 

 

§6. Generalforsamlingen skal foruten valg av styret velge to revisorer og en valgkomité på tre 

medlemmer. Disse velges hvert år. 

 

§7. Generalforsamlingen fastsetter kontingentens størrelse. 

 

§8. Arendal Swingklubb kan kun oppløses med 3/4 flertall i generalforsamlingen. Ved oppløsning 

bestemmer generalforsamlingen hvordan eventuelle midler skal forvaltes. 
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Styret 

 

§9. Arendal Swingklubb skal ledes av et styre valgt på foreningens generalforsamling. Styret skal ha 7 

medlemmer. Ett styremedlem kan være under 18 år. 

 

§10. Styret skal ha følgende sammensetning: leder, nestleder, kasserer og 4 styremedlemmer. Leder, 

nestleder og kasserer velges enkeltvis av generalforsamlingen, for øvrig konstituerer styret seg 

selv. Ingen kan velges inn i styret mot sitt eget ønske.                               

 

§11. Styret velges for to år av gangen, men for å beholde kontinuiteten er 3 eller 4 på valg hvert år. 

Leder og nestleder velges for to år av gangen.  Leder velges det ene året og nestleder og kasserer 

velges det neste slik at ikke alle tre står for valg samtidig.     

 

§12. Styrehonorar: 

Det betales ikke honorar til styremedlemmer. Faktiske utgifter dekkes etter kvittering. 

Med hensyn til utgifter som ikke direkte kan dokumenteres, for eksempel telefon, kjøring m.m. 

bestemmes dekninger av styret. 

 

Kompensasjon for styreverv – styremedlemmer: 

Dansekvelder: Styremedlem har fri adgang på dansekveldene.  

Kurs: Styremedlem har fri adgang på alle kurs som arrangeres i klubbens regi. 

Turer: Styremedlem får en reduksjon i betaling for reiser og turer, etter fast sats. 

Arrangement: Styremedlem har fri adgang. Bespisning dekkes etter fast sats. 

Generalforsamlingen fastsetter satsene. 

Styret foreslår satsene for Generalforsamlingen 

  

Styremedlemmer må være medlem i Arendal Swingklubb 

 

Kompensasjon for styreverv – tidligere styremedlemmer: 

Dansekvelder: Tidligere styremedlem får gratis adgang på dansekveldene i maksimum 2 år etter at 

de går ut av styret (1 år i styret, gir 1 år med fordeler). 

Kurs: Tidligere styremedlem får fri adgang på alle standard kurs som arrangeres i 

klubbens regi. Deltakelse på spesialkurs (som feks. Argentinsk tango, salsa og 

spesielle temakaurs) må tidligere styremedlem være forberedt på å betale full 

kurspris for. 

Arrangement: Tidligere styremedlem må betale på arrangement som klubben arrangerer med 

mindre de deltar i arrangementskomiteen.  

 

Tidligere styremedlemmer har vært og kan fremdeles være en ressurs for klubben ved å delta i 

forskjellige arrangementsaktiviteter. Derfor opprettholdes noen av fordelene i klubbens regi ved 

avgang fra styret. 

For å kunne benytte seg av fordelene som gis, må tidligere styremedlemmer være medlem av 

Arendal Swingklubb og ha et kontinuerlig medlemskap i klubben etter endt styreverv. 

 

§13. Styremedlemmer over 18 år har prokura. Ingen av styremedlemmene kan binde klubben uten at det 

foreligger et styrevedtak. Styrevedtak kan fattes dersom minst 4 styremedlemmer stemmer for 

dette.  

 

§14. Styret kan ekskludere et medlem som forsettlig har skadet foreningens ry og omdømme. 

Generalforsamlingen kan omgjøre styrevedtaket.  
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Valgprosedyre 

 

§15. Valg av styreverv og revisorer 

 

1. Valgkomiteen gjennomfører valg av nye styreverv og revisorer. 

2. Valgkomiteen skal innen generalforsamlingens forslagsfrist, fremme forslag på medlemmer til 

styret i de posisjoner som er på valg. I tillegg fremmer de forslag til revisorer. 

3. Dersom det ikke foreligger alternativer til Valgkomiteens kandidater til styreverv og til 

revisorer, kan disse velges ved akklamasjon. Det forutsettes imidlertid at ingen på 

generalforsamlingen allikevel forlanger skriftlig valg. 

4. Dersom det kommer benkeforslag til noen av vervene, skal det foretas skriftlig valg mellom de 

foreslåtte kandidater. 

5.  

Prosedyre ved skriftlig valg: 

a. Skriftlig valg må skje på utdelte 
stemmesedler. Valget er 
konfidensielt. 

b. Valgkomiteen oppnevner et 
tellekorps bestående av to 
medlemmer. 

c. Leder, nestleder, kasserer velges 
enkeltvis i egne valgomganger. 

d. Ved valg av øvrige styremedlemmer, 
velges disse blant de kandidater 
som er foreslått. Den 
stemmeberettigede skriver de 
ønskede kandidaters navn i riktig 
antall på stemmeseddelen. 

e. Tellekorpset skal telle opp etter hver 
valgomgang. 

f. Valg av revisorer følger samme 
prosedyre hvis generalforsamlingen 
ber om det.  

6. Valgkomiteen oppnevner et tellekorps bestående av to medlemmer. 

7. Ved valg av formann, nestformann og kasserer, skal de stemmeberettige stemme på kun en 

person.  

8. Ved valg av styremedlemmer og revisorer, stemmes det på det antall personer som er på valg, 

dette skal fremgå av de utdelte stemmesedlene. 

 

§16. Valg av valgkomité: 

 

1. Valg av valgkomité gjennomføres av den valgte ordstyreren. 

2. Styret har ansvaret for å fremme et forslag på valgkomiteens tre medlemmer.  

(For å oppnå en kontinuitet i arbeidet bør de tre medlemmene ikke skiftes ut samtidig.) 

3. Styrets kandidater til valgkomité kan velges ved akklamasjon .  

4. Dersom det kommer benkeforslag må det foretas skriftlig valg mellom de foreslåtte 

kandidater.  

5. Skriftlig valg må skje på utdelte stemmesedler.  

6. Tellekorpset skal telle opp etter hvert valg. 
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Statutter: 

 

§17. Statutter - vedlegg til Vedtekter: 

 

STATUTTER 
Det er en hedersbevisning å bli utnevnt til æresmedlem i Arendal Swingklubb. 

• For å bli nominert må personen ha vist stort engasjement, kreativitet og danseglede. 

• Personen må også ha brukt tid (5-10år) og krefter til beste for Swingklubben og medlemmene utover 

det som er vanlig. 

• Personen må også ha vist evner til å se klubbens aktiviteter i et lengre perspektiv og sette klubbens 

beste foran sin danseopplevelse og egenutvikling som danser. 

• Alle som foreslås må være medlem på forslagstidspunktet. 

 

KOMITÉ 

Innkommende forslag vil bli behandlet av en komité. Den kan forkaste forslag som ikke er i samsvar med 

statuttene. 

Komiteen i 1999 er utnevnt av styret. Senere skal komiteen bestå av tidligere utnevnte 

æresmedlemmer, to fra styret og et medlem uten annet verv i Swingklubben. Styret utnevner dette 

medlemmet for en tidsbegrenset periode. Styret har ansvaret for å innkalle komiteen til møte ved 

innkomne forslag. 

 

FORSLAG TIL ÆRESMEDLEM 

Ethvert medlem kan fremme forslag på kandidater til æresmedlemskap. Forslagene med begrunnelse, 

sendes komiteen v/styret innen fire uker før generalforsamlingen. 

 

UTNEVNELSE 

Forslaget til nye æresmedlemmer vurderes av ovennevnte komité i samsvar med statuttene. Utnevnelse vil 

bli kunngjort på generalforsamling. Avgjørelsen er endelig og det gis ingen begrunnelse. 

 

SEREMONI 

Seremoni blir foretatt i forbindelse med generalforsamling 

 

ÆRESMEDLEMSKAPET INNEBÆRER: 

• Fritt medlemskap og gratis adgang på alle treningskvelder. 

• Æresmedlemskapet varer så lenge klubben eksisterer. 

 

 

Det er vedtatt 29.2.2020 å binde 150.000,- grunnet usikkerhet om fremtidige leieforhold. 


