Vedtekter Yukigassen Norway
Fastsatt av årsmøtet 13.02.2019
§ 1 Navn
Foreningens navn er Yukigassen Norway. Foreningens forretningsadresse er Vardø.
§ 2 Formål og virkemidler
Foreningens formål er å virke til kunnskap og utbredelse av sporten Showa-Shinzan
International Yukigassen. Yukigassen Norway er medlem av International Alliance of sport
Yukigassen - IAY via organisasjonens europeiske avdeling.
Formålet søkes nådd ved å:
•
•
•
•

Arrangere årlige konkurranser i Vardø i mars måned.
Arrangere konkurranser ellerandre aktuelle steder i Norge innenfor Yukigassen
Norway sitt virke- og forretningsområde
Bistå andre aktuelle arrangører som etter avtale og tillatelse fra Yukigassen Norway
ønsker å arrangere konkurranser med Showa-Shinzan International Yukigassen.
Virke til utbredelse av sporten gjennom lisensiering av merkenavn, salg av artikler,
utstyr og utleie av utstyr og kunnskap.

§ 3 Juridisk person. Begrenset gjeldsansvar
Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset
ansvar for gjeld.
§ 4 Medlemmer
4.1. Enhver Personer som har deltatt som frivillige under planlegging og avvikling av den
årlige konkurransen i Vardø i regi av Hovedkomiteen og undergruppene, kan opptas som
medlem i foreningen
4.2. For øvrig kan enhver som som overholderr foreningens vedtekter og lovlige vedtak
truffet av de styrende organer, opptas som medlem i foreningen. , kan opptas som medlem.
4.3. Medlemskap i foreningen er først gyldig og skal regnes fra den dag kontingent er betalt.
§ 5 Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder
kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter og kan strykes
som medlem av foreningen. Strykes medlem, kan han ikke tas opp igjen før skyldig
kontingent er betalt.
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§ 6 Årsmøte
a) Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år innen utgangen av
april mars måned.
b) Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel direkte til medlemmene.
Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest 2 uker før
årsmøtet. Fullstendig sakliste må være tilgjengelig for medlemmene minst 1 uke før
årsmøtet.
c) Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Med det antall medlemmer
som møter. Ingen har mer enn én stemme og stemmegivning kan ikke skje ved
fullmakt. Årsmøtet ledes av valgt ordstyrer. Ordstyreren behøver ikke være medlem
av foreningen.
d) På årsmøtet kan ikke behandles forslag som ikke er oppført på saklisten, med mindre
¾ av de frammøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak
om godkjenning av sakliste.
§ 7 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Behandle foreningens årsmelding
Behandle foreningens regnskap i revidert stand
Vedta foreningens budsjett
Fastsette kontingent
Behandle innkomne forslag, herunder forslag til vedtektsendringer
Velge:
a) Leder
b) 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
c) Valgkomité på 3 personer med leder og 2 medlemmer.

Valg av styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer gjelder for 2 år. På det første
årsmøtet velges to av styremedlemmene og 1 av varamedlemmene for 1 år hver, dog slik at
det så langt som mulig sikres overlappende representasjon i styret. Valgkomiteen velges for
1 år.
§ 8 Stemmegivning på årsmøtet
Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig
flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg foregår
skriftlig når det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på
stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemning, må stemmeseddelen inneholde
det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemning.
Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller et annet
antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene skal anses ikke avgitt.
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Når et valg foregår enkeltvis, og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte
stemmene, skal den velges som har fått flest stemmer (relativt flertall). Ved stemmelikhet
avgjøres valget ved loddtrekning.
§ 9 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller når minst en tredel av de stemmeberettigede
medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som ved ordinært årsmøte med
minst 14 dagers varsel.
§ 10 Styret
Foreningen ledes av et styre, som er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styret består av leder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
Styret skal
a) Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser
b) Forvalte og føre kontroll med foreningens økonomi, herunder engasjere
regnskapsfører og autorisert revisor
c) Representere foreningen utad
d) Ansette eller engasjere daglig leder og øvrig personale slik styret finner det
nødvendig.
d)e)
Utpeke medlemmene i Hovedkomiteen. Et medlem av styret skal være
medlem av denne komite. Styreleder kan ikke sitte i hovedkomiteen.
e)f) Etablere og utpeke medlemmer til de komiteer og utvalg styret ellers finner
nødvendig, med mindre annet fremgår av § 11.
Foreningen tegnes av styrets leder og ett av styremedlemmene. Styret kan delegere
fullmakter til daglig leder dersom slik er tilsatt eller engasjert, og styret ønsker dette.
Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene
krever det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede.
§ 11 Hovedkomiteen
Hovedkomiteen har det overordnede ansvaret for å arrangere de årlige konkurransene i
Vardø i mars måned.
Hovedkomiteen konstituerer seg selv. Hovedkomiteen oppretter de undergrupper som er
nødvendige for planlegging og avvikling av den årlige konkurransen i Vardø. Hovedkomiteen
utpeker medlemmene til undergruppene.
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§ 121 Vedtektsendring
Endringer i disse vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og
det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endringen trer i kraft umiddelbart.
§ 12 Oppløsning. Sammenslutning. Deling
Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsningen
vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles det til ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.
For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et
avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges som
avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.
Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen
arbeider for å fremme og som årsmøtet vedtar.
Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.
Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning.
Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i denne forbindelse
treffes i samsvar med bestemmelser om vedtektsendring (§11). Styret skal i denne
forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme
over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens
kreditorer.
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Eksempel på mønstervedtekter for forening
Woxholth, Geir: Foreningsrett med samvirkeloven, Gyldendal 2008, vedlegg, s 646 – 649.

Vedtekter for foreningen ….., stiftet, …… Vedtektene er vedtatt ….. med endringer foretatt
senest……
§ 1 Navn
Foreningens navn er….
§ 2 Formål og virkemidler
Foreningens formål er…
Formålet søkes nådd ved…..
§ Juridisk person. Begrenset gjeldsansvar
Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset
ansvar for gjeld.
§ 4 Medlemmer
Enhver som overholder foreningens vedtekter og lovlige vedtak truffet av de styrende
organer, kan opptas som medlem. Medlemskap i foreningen er først gyldig og skal regnes fra
den dag kontingent er betalt.
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§ 5 Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder
kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter og kan strykes
som medlem av foreningen. Strykes medlem, kan han ikke tas opp igjen før skyldig
kontingent er betalt.
§ 6 Årsmøte
Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år i …. måned.
Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 mnd`s varsel direkte til medlemmene. Forslag som
skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig
sakliste må være tilgjengelig for medlemmene minst 1 uke før årsmøtet.
Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Med det antall medlemmer som
møter. Ingen har mer enn én stemme og stemmegivning kan (evt kan ikke) skje ved fullmakt.
Årsmøtet ledes av valgt ordstyrer. Ordstyreren behøver ikke være medlem av foreningen.
Alternativ 1: På årsmøtet kan ikke behandles forslag som ikke er oppført på saklisten.
Alternativ 2: På årsmøtet kan ikke behandles forslag som ikke er oppført på saklisten, med
mindre ¾ av de frammøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak
om godkjenning av sakliste.
§ 7 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
7. Behandle foreningens årsmelding
8. Behandle foreningens regnskap i revidert stand
9. Vedta foreningens budsjett
10. Fastsette kontingent
11. Behandle innkomne forslag, herunder forslag til vedtektsendringer
12. Velge:
d) Leder og nestleder
e) Styremedlemmer og varamedlemmer
f) Revisor

§ 8 Stemmegivning på årsmøtet
Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig
flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg foregår
skriftlig når det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på
stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemning, må stemmeseddelen inneholde
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det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemning.
Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller et annet
antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene skal anses ikke avgitt.
Alternativ 1: Når et valg foregår enkeltvis, og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av
de avgitte stemmene, skal den velges som har fått flest stemmer (relativt flertall).
Alternativ 2: Når et valg foregår enkeltvis, og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av
de avgitte stemmene, foretas bundent omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd
flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
§ 9 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller når minst en tredel av de stemmeberettigede
medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som ved ordinært årsmøte med
minst 14 dagers varsel.

§ 10 Styret
Foreningen ledes av et styre, som er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styret skal
f) Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser
g) Forvalte og føre kontroll med foreningens økonomi
h) Representere foreningen utad
Foreningen tegnes av styrets leder og ett av styremedlemmene.
Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene
krever det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede.
§ 11 Vedtektsendring
Endringer i disse vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og
det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endringen trer i kraft umiddelbart.
§ 12 Oppløsning. Sammenslutning. Deling
Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsningen
vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles det til ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.
For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et
avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges som
avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.
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Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen
arbeider for å fremme ved at….
Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.
Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning.
Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i denne forbindelse
treffes i samsvar med bestemmelser om vedtektsendring (§11). Styret skal i denne
forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme
over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens
kreditorer.
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