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Styret ønsker å endre vedtektene på enkelte punkt.

§4 sier at «Betaler man ikke kontingent, betaler man full
pris på klubbens arrangementer.» Det gjelder inntil kontingenten er betalt, uavhengig av 

tidspunktet. Derfor mener vi at andre setting i §3 kan slettes.

Videre trengs det ikke å skille mellom fast-telefon o mobil-telefon lenger, i og med at praktisk talt 

alle kun har mobiltelefon. Epost-adressen er vesentlig for å kommunisere med medlemmene, og er 

nødvendig for å betale medlemskapet på nettsiden vår.

Vi foreslår derfor justeringene under (også i §3):

Vi ønsker å endre kommunikasjonen med medlemmer til kun elektronisk, da alle medlemmer har 

epost-adresse og vi har gode digitale kanaler for å formidle informasjon. 

Det foreslåes derfor justeringer i §5(Årsmøte) underpunkt b) og i).

I §5(Årsmøte) underpunkt d) ønsker vi en presisering av at kontingenten må være betalt før årsmøte.
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Utsendelse av saksdokumenter. Her er det er motstridende krav mellom underpunkt b) som sier at 

dokumentene skal være medlemmene i hende senest to uker før årsmøte, og underpunkt f) som sier

at medlemmene kan fremme saker til styret for behandling på årsmøtet inntil to uker før årsmøte 

avholdes. 

Vi foreslår derfor å endre underpunkt f), andre setting til tre uker før årsmøtet, slik at styret er sikret 

en uke til utsendelse.

Videre er det henvist til forvaltningsrettslige regler. Forvaltningsloven inneholder regler om hvordan 

offentlige myndigheter skal behandle saker, og vi mener at Tango Tønsberg ikke er underlagt disse 

reglene.

Vi foreslår derfor å slette delene av tredje setting som omhandler forvaltningsrettslige regler, fra  

underpunkt f).

I §6.1 er det en uteglemmes fra årsmøte i 2017, hvor det ble bestemt å øke antall medlemmer i 

styret med en.

I §6.2 underpunkt e) skal møteprotokoll sendes til styrets medlemmer. Praksis i dag er at vi har en 

felles dropbox konto hvor alle styredokumenter ligger. Vi mener det derfor er mer presist å endre 

teksten til at protokollen skal være tilgjengelig.

Vi foreslår en språklig justering i §7.1 f) fra møtesekretær til referent, da referent beskriver 

oppgaven bedre.


