Vedtekter for forbundet

§1
Forbundets navn
Forbundets navn er Norges Rumpeldunkforbund (NRF) og ble stiftet 15. september 2014. Forbundets
internasjonale navn skal være Norwegian Quidditch Association..

§2
Formål
NRF sitt formål er å være det styrende organet for idretten rumpeldunk i Norge, og skal fremme idretten
og dens verdier nasjonalt og representere norsk rumpeldunk internasjonalt.

§3
Organisering
NRF er en sammenslutning for alle lag som spiller rumpeldunk i Norge.
Forbundet er høyeste myndighet for rumpeldunk i Norge.
NRF er medlem av International Quidditch Association, og er underlagt lover og bestemmelser derfra.

§4
Medlemskap
Alle lag som spiller eller er organisert rundt rumpeldunk i Norge har rett til å bli medlem av NRF.
Inn- og utmelding sendes til styret i NRF.
Alle lag som er tilsluttet NRF plikter seg til å overholde NRFs lover, samt andre lover fra andre
organisasjoner som NRF krever at medlemmene deres må forholde seg til.

§5
Stemmerett og valgbarhet
Hvem som helst er valgbare til tillitsverv i forbundet. Medlemslag som betaler kontigent har under
årsmøtet én delegat og én observatør, øvrige lag har én observatør. Lag kan selv velge hvem de ønsker
å sende som sin(e) representant(er).
Observatører har møte- og talerett.
Delegater har møte-, tale- og stemmerett.

§6
Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Alle lag kan søke om dispensasjon for å
slippe å betale kontingent. Søknad sendes til styret, som har fullmakt til å innvilge fritak.
Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan
av styret strykes som medlem av forbundet. Strykes et medlemslag, kan det ikke tas opp igjen før skyldig
kontingent er betalt, eller fritak gitt.
Kontingent (og organisasjonen forøvrig) starter året 1. juli

§7
Tillitsvalgtes godtgjørelse
NRF jobber i hovedsak frivillig, men styret og andre frivillige i NRF kan motta honorar etter retningslinjene
per 01.10.2016.

§8

Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år i andre kvartal, er forbundet høyeste myndighet.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 4 ukers varsel, direkte til medlemmene. Forslag som skal
behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må
være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.
Alle som ønsker å stille til styret i NRF blir automatisk innvilget adgang til årsmøtet. Disse personene kan
bli innvilget observatør- og talerett, og eventuell forslagsrett fra årsmøtet. Det sittende styret kan invitere
andre personer og/eller media til å være til stede.
Styremedlemmer har observatør- og talerett på årsmøtet, men kan også representere et lag som delegat.
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én
stemme, og stemmegivning kan skje ved fullmakt.
Alle saker, inkludert forslag om vedtektsendringer, kan behandles og avgjøres når 2/3 av de
stemmeberettigede krever det. Det kan komme opp ønsker om å fremme nye vedtektsendringer
underveis i årsmøtet.

§9
Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av valgt ordstyrer. Ordstyreren behøver ikke å være medlem av forbundet.

§ 10
Stemmegivning på årsmøtet
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de
avgitte stemmene. Ved stemmelikhet foretas det omvalg. Dersom det er flere enn to forslag til vedtak, og
alminnelig flertall ikke oppnås, foretas det bundet omvalg med de to vedtaksforslagene som oppnådde
fleste stemmer. Ved fremdeles stemmelikhet godtas vedtaket ikke.
Hemmelig stemmegivning gjennomføres etter ønske fra minst en av delegatene på årsmøtet.
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på
stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall
forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming.
Når et valg foregår enkeltvis, velges en kandidat ved alminnelig flertall. Dersom dette ikke oppnås foretas
bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av
de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. 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 bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen
anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved
loddtrekning.

§ 11
Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
1.
Behandle årsmelding
2.
Behandle regnskap
3.
Behandle innkomne forslag
4.
Fastsette kontingent

5.
6.

Vedta budsjett
Velge:
a) Leder og nestleder
b) Kasserer og eventuelle øvrige styremedlemmer
c) Revisor
d) Eventuell valgkomité

§ 12
Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de
stemmeberettigede medlemmene krever det.
Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 13
Styret
Forbundet ledes av et styre på mellom 3 og 10 medlemmer, som vedtas av årsmøtet. Styret er høyeste
myndighet mellom årsmøtene.
Styret består av følgende:
1 Leder (Leder er fjeset utad for NRF og ansvarlig for NRFs interne organisering. Leder har også ansvar
for å passe på at de øvrige styremedlemmene gjennomfører gitte oppgaver. Leder styrer styret og har
dobbeltstemme ved stemmelikhet.)
Leder har myndighet til å underskrive på vegne av forbundet.
1 Nestleder (Motstykke til leder. Hjelper til der leder ikke får gjennomført en jobb og har på mange måter
like mye vekt på seg som leder. Hovedansvar er å passe på at leder/kasserer gjør jobben sin.)
Nestleder har myndighet til å underskrive på vegne av forbundet
1 Kasserer (Kasserer er økonomiansvarlig. Har ansvaret for om regninger betalt, gi styret økonomiske
råd, etc.)
Kasserer har myndighet til å underskrive på vegne av forbundet
De øvrige 0-7 styreposisjonene foreslås av styret før årsmøtet, og vedtas av årsmøtet
Styret kan fordele oppgaver innad slik de ønsker det selv.
Styret skal:
1.
Iverksette årsmøtets bestemmelser og stå for daglig drift av NRF
2.
Oppnevne og terminere etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide
instruks for disse.
3.
Administrere og føre nødvendig kontroll med NRFs økonomi i henhold til de til enhver tid
gjeldende instrukser og bestemmelser.
4.
Representere NRF utad.

Styret skal holde møte etter forslag fra enten lederen, eller minst halvparten av styremedlemmene.
Styremøter må avholdes minst en gang i kvartalet.
Styret er vedtaksført når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av
de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet tas det først en ny avstemning. Ved fortsatt stemmelikhet teller
lederens stemme dobbelt.
Det sittende styret kan foreta redaksjonelle endringer i vedtektene.
§ 14
Vedtektsendring
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og det kreves 2/3
absolutt flertall. Vedtektsendringer skal stemmes over ved starten av årsmøtet, og trer i kraft umiddelbart
etter årsmøtet, med mindre annet blir bestemt.
§ 15
Oppløsning
Oppløsning av NRF kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3
flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 2 måneder senere.
Sammenslutning med andre forbund anses ikke som oppløsning av NRF. Vedtak om sammenslutning og
nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om
vedtektsendring, jf. § 14.
Ved oppløsning vil et eventuelt overskudd gis til verdige formål.
Ordforklaring

