Vedtektene for Tango Tønsberg
§1
ORGANISASJON
Klubbens navn er Tango Tønsberg. Klubben ble stiftet 26. mars 2013.
§2
FORMÅL
Tango Tønsberg skal jobbe for å skape et inkluderende og støttende miljø for argentinsk tango
i Tønsberg. Klubben skal være pådriver for argentinsk tango i Tønsberg-regionen, samt legge
til rette for å utvikle musikalske og dansetekniske ferdigheter.
§3
MEDLEMSKAP
Aldersgrensen for medlemskap er 16 år. For å bli medlem skal medlemsavgiften betales.
Medlemsopplysninger som skal registreres:
 Navn (som registrert i folkeregisteret)
 Adresse
 Telefonnummer
 E-postadresse
§3.1 Utmelding
Medlemmer som ønsker å melde seg ut av klubben, må gi melding om dette til styret. Betalt
kontingent refunderes ikke.
§3.2 Suspensjon og eksklusjon
a) Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom dersom medlemmet opptrer
på en måte som er til skade for klubbens omdømme, dens eiendeler og/eller lokalene
klubben til enhver tid disponerer.
b) I grovere tilfelle kan årsmøtet vedta eksklusjon.
c) Styrets eller årsmøtets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ikke ankes, men man
kan reise sivil sak mot klubben.
§4
KONTINGENT
Medlemskontingenten for neste kalenderår fastsettes av årsmøtet. Kontingenten for
inneværende år skal betales snarest etter nyttår. Betaler man ikke kontingent, betaler man full
pris på klubbens arrangementer.
§5
a)
b)

c)
d)
e)

ÅRSMØTET
Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet.
Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av mars måned. Styret innkaller til årsmøte
med fire ukers varsel med elektronisk post. Saksdokumenter og resultatregnskap
sendes ut pr. elektronisk post og skal være medlemmene i hende senest to uker før
møtedato.
Alle medlemmer med gyldig medlemskap innkalles.
Fremmøtte medlemmer som har betalt kontingent inneværende år har stemmerett.
Styrets medlemmer har tale-/forslags- og stemmerett i alle saker, dog ikke stemmerett
under behandling av årsmelding og regnskap.
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f) Saker som ønskes behandlet må fremmes gjennom styret. Slike saker må være styret i
hende senest tre uker før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge dem frem for
årsmøtet. Dersom styret skriver innstilling, skal denne begrunnes.
g) Gyldig vedtak krever alminnelig flertall blant de avgitte stemmene.
h) Vedtektsendringer kan kun besluttes med 2/3 flertall.
i) Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret eller når minst 1/3 av klubbens
medlemmer krever det. Innkallingen skal sendes med elektronisk post, og den skal
være medlemmene i hende minst to uker før møtedato.
§6

STYRET – KOMITEER

§6.1

Styrets sammensetning

Styret består av leder og fire medlemmer:
 Leder (med dobbeltstemme ved stemmelikhet)
 Sekretær
 Kasserer
 Styremedlem 1
 Styremedlem 2
§6.2

Styrets plikter og rettigheter

a) Styret har den avgjørende myndighet innenfor de rammer som trekkes opp av årsmøtet
og i henhold til formålet.
b) Alle vedtak avgjøres ved alminnelig flertall.
c) I tilfelle stemmelikhet er styrets leders stemme avgjørende. Når styret bare består av
tre personer, gjelder ordningen med alminnelig flertall.
d) Styret holder møte når leder eller minst ett medlem av styret finner det nødvendig.
Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede. I ikke fulltallige
styremøter kan et styremedlem forlange saken forelagt fulltallig styre før gyldig
vedtak kan fattes.
e) Styrevedtak skal protokolleres, og protokollene skal gjøres tilgjengelig for styrets
medlemmer..
f) Alle tillitsverv innen klubben er ulønnet, men nødvendige utlegg knyttet til drift av
klubben dekkes etter regning.
g) Styrets medlemmer har gratis adgang til klubbens arrangementer.
§7

ÅRSMØTETS DAGSORDEN

Årsmøtet behandler:
1:
Konstituering:
a) Åpning
b) Navneopprop
c) Godkjenning av innkalling
d) Godkjenning av dagsorden
e) Valg av møteleder
f) Valg av referent
g) Valg av to personer til å underskrive protokollen
2:

Fremlegging av årsmelding
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3:
4:
5:
6:

Fremlegging og godkjenning av revisorberetning og regnskap
Saker fremmet av styret og medlemmer
Plan og budsjett, herunder fastsettelse av medlemskontingent
Valg:
Leder velges for ett år.
Øvrige styremedlemmer velges for to år av gangen. Styret konstituerer seg selv.
En revisor velges for ett år. Revisor utnevnes av årsmøtet.
Valgkomité med to medlemmer velges for to år. Valgkomitéen utnevnes av årsmøtet.
Leder velges særskilt.
e) Valg skal være skriftlig dersom noen krever det.
f) Valgkomiteen skal innstille valgbare kandidater til tillitsverv som beskrevet under §7–
6: a) og b).
a)
b)
c)
d)

§8
REVISOR
Revisor skal gjennomgå regnskapet for hver årsmøteperiode og legge frem revisjonsberetning
for årsmøtet.
§9
OPPLØSNING
To lovlig innkalte årsmøter med minst to måneders mellomrom må begge beslutte klubben
nedlagt. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall på alle punkter.
Ved en eventuell oppløsning skal det opprettes et utvalg på tre medlemmer som skal ivareta
klubbens midler og eiendeler på en forsvarlig måte. Utvalget skal arbeide for opprettelse av en
ny tangoklubb i Tønsberg eller i Vestfold. Dersom det ikke lar seg gjøre å etablere en ny klubb
i løpet av tre år fra siste vedtaksføre årsmøte, skal klubbens midler og eiendeler overføres til
Tønsberg kommune, til den avdelingen som forvalter kultur og kulturmidler.
§10 IKRAFTTREDELSE
Disse vedtektene trer i kraft 12. desember 2013. Endret (2 mai 2022):





8. februar 2016: Språkvask (tegnsetting, små tallord med bokstaver, rettskriving, noen
formuleringer), lay-out (konsekvens med tanke på linjeskift, understrekinger og
nummerering), bortfall av alle punkt som omhandlet evt. medlemskap i Norges
Danseforbund, utvidelse av styret med ett styremedlem, presisering av valgprosedyrer,
bruk av elektronisk post som førstevalg, nytt punkt om musikkansvarlig, bortfall av
signaturer.
10. mars 2017: Fjerner varamedlem og utvider styret med ett ekstra medlem. Mist tre
styremedlemmer til stede for å at styret skal være beslutningsdyktig.
2. mai 2022: Fjernet frist for å betale kontingent, justert språk, fjernet utsendelse med
post, lagt inn en uke for styret til å sende ut innkomne saker, protokoll gjøres
tilgjengelig istedenfor å sendes.
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