UTKAST pr april 2018:
Vedtekter
for

Norges Volleyballdommerforening (NVDF)
§1

Foreningens navn
Norges Volleyballdommerforening (NVDF). Stiftelsesdato 13.09.09. Org.nr. 894805072.

§2

Formål
NVDF har som formål å arbeide for å fremme volleyball- og sandvolleyballdommeres faglige,
økonomiske og sosiale interesser og rettigheter.

§3

Medlemskap
For å bli medlem må man ha dommerutdanning og en dommergrad som volleyball- eller
sandvolleyballdommer, gitt av NVBF, eller annet nasjonalt forbund godkjent av styret i NVDF.
Som medlemmer godtas både nåværende og tidligere aktive dommere. Medlemmene betaler
medlemskontingent, fastsatt av årsmøtet.
Styret kan utnevne æresmedlemmer, som fritas for medlemskontingent.
Utmelding av foreningen skal gjøres skriftlig til styret, eller etter vedtak av styret ved manglende
betaling av medlemskontingent etter purring.

§4

Årsmøtet
Årsmøtet er NVDFs øverste organ og avholdes hvert partallsår.
Det sendes ut innkalling til årsmøtet, med minimum 2 ukers varsel.
Æresmedlemmer og betalende medlemmer i NVDF har stemmerett på årsmøtet. Gjester med
tale- og forslagsrett, men uten stemmerett, godkjennes av årsmøtet.
Dagsorden for årsmøtet:
• Styrets beretning behandles.
• Regnskapet legges frem til godkjenning.
• Behandling av innkomne saker.
• Fastsetting av medlemskontingent.
• Valg; følgende velges for perioden på to år:
O Leder
O Nestleder
O Kasserer
O Styremedlem
O Vararepresentant
Som valgbare til styreverv kreves det at kandidaten er minimum 18 år den dagen han/hun velges.
Både dommere innen volleyball og sandvolleyball skal være representert i styret.
Årsmøtet er beslutningsdyktig uavhengig av antall fremmøtte.
Saker som skal tas opp på årsmøtet må meldes inn til styret senest en (1) uke før årsmøtet
avholdes. Saker avgjøres ved simpelt flertall, med unntak av vedtektsendring der det kreves 2/3
flertall.

1 av 2

Saker som fremmes på selve årsmøtet til behandling, men som ikke er forhåndsmeldte, kan
behandles dersom årsmøtet går enstemmig inn for dette, med unntak av vedtektsendringer.
Eventuelle vedtektsendringer skal være en del av innkallingen til årsmøtet, eventuelt
ekstraordinært årsmøte, der hovedinnholdet i endringen skal gjøres kjent på forhånd.
§5

Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes, hvis styret anser det som nødvendig eller det blir krevd av
mer enn 1/4 av medlemmene.
Saker som skal tas opp på ekstraordinært årsmøte skal meldes skriftlig til styret samtidig som
kravet om ekstraordinært årsmøtet.
Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal sendes ut skriftlig til alle medlemmer senest 14 dager
etter at det har kommet krav om at ekstraordinært årsmøte skal avholdes.

§6

Styret
Styret fastsetter selv sin dagsorden og står for den daglige driften av foreningen.
Styret kan forhandle med andre om eventuelt samarbeid. Styret gis fullmakt til å engasjere
revisor.
Styret er beslutningsdyktig når minst tre av dets frem medlemmer deltar. Ved stemmelikhet
avgjøres saken ved leders dobbeltstemme.
Styremøter avholdes etter innkalling fra leder eller når minst to styremedlemmer krever det.
Hvis et av styremedlemmene trekker seg eller av annen grunn faller fra mellom to årsmøter
rykker vararepresentanten inn i styret. Styret har fullmakt til å utnevne et nytt varamedlem.

§7

Medlemskontingent
Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten.
Utmelding av foreningen skal gjøres skriftlig til styret, eller etter vedtak av styret ved manglende
betaling av medlemskontingent etter purring.

§8

Økonomi
Det føres regnskap for kalenderåret. Regnskapet for perioden legges fram på årsmøtet til
godkjenning.
NVDFs medlemmer hefter ikke for NVDFs eventuelle gjeld.

§9

Oppløsning
NVDF kan oppløses etter ekstraordinært årsmøte der dette er eneste sak. For å oppløse NVDF
kreves 2/3 flertall.
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