Vedtekter for Trondheim HEMA

§1 Formål
Trondheim HEMA er en organisasjon som skal fremme HEMA (Historical European Martial Arts) og
relaterte aktiviteter i Trondheim.

§2 Foreningens oppgaver
Trondheim HEMA skal oppnå dette ved å:
-

Arrangere trening, derunder nybegynnerkurs, for medlemmer.
Arbeide for å bedre forståelsen for HEMA ved å studere historiske manualer for europeisk
kampkunst.
Samarbeide med andre organisasjoner, både nasjonalt og internasjonalt, som ønsker å oppnå
samme mål.

§3 Medlemskap og kontingent
Alle over 18 år kan melde seg inn i Trondheim HEMA. For medlemmer fra 16-18 år kreves samtykke
fra foreldre/foresatte.
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. For at medlemmene skal ha
stemmerett på årsmøtet må medlemskontingent være betalt. Skriftlig forvarsel skal gis en måned i
forkant. Medlemmer som ikke har betalt slettes fra medlemsregisteret etter 3 måneder forfalt
betaling.

§4 Utmelding/eksklusjon
Det står enhver fritt til å melde seg ut av Trondheim HEMA. Betalt medlemsavgift blir ikke refundert.
Manglende innbetaling av kontingent regnes som utmelding, men det skal gis en påminnelse før
medlemmet strykes fra medlemsregisteret.
Medlemmer som handler i strid med foreningens vedtekter eller på annen måte som er til skade for
Trondheim HEMA, kan ekskluderes fra laget. Vedtak om eksklusjon gjøres av styret. Avgjørelsen kan
ankes til årsmøtet som tar den endelige beslutningen.

§5 Årsmøtet
Årsmøtet, som holdes innen utgangen av april, er foreningens høyeste myndighet.
Styret innkaller til årsmøte med minst en måneds varsel skriftlig og/eller elektronisk direkte til
medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før
årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.
Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Styret kan invitere andre personer og media til å være
tilstede.
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer
enn én stemme og stemmegivingen kan ikke skje ved fullmakt.
Side 1 av 3

Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare
tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.
Med mindre annet er bestemt er et vedtak gyldig med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.
Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
Årsmøtet skal:
-

-

Behandle Trondheim HEMAs årsmelding.
Behandle Trondheim HEMAs regnskap i revidert stand.
Behandle saker fra styre.
Behandle innkomne forslag.
Fastsette kontingenten.
Vedta Trondheim HEMAs budsjett.
Velge:
 Leder
 Styremedlemmer
 Valgkomité
Legge planer for kommende år.

§6 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredel 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.

§7 Styret
Trondheim HEMA ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styret leder Trondheim HEMAs virksomhet etter disse vedtekter og etter pålegg og vedtak som er
gjort på årsmøtet. Styret fører protokoll over sin virksomhet, og referatene skal gjøres tilgjengelig for
medlemmene i rimelig tid.
Styret består av leder, 3 styremedlemmer og inntil 3 varaer. Lederen velges for ett år om gangen.
Styremedlemmer velges for to år, med mulighet for gjenvalg. Det er bør tilstrebes at styret skiftes ut
med to medlemmer av gangen, slik at kontinuitet sikres.
Styret velger selv nestleder, kasserer og sekretær. Nestleder kan overta leders oppgaver og
fullmakter dersom leder ikke er i stand til å utføre disse.
Lederen innkaller til styremøte ved behov eller om 2 styremedlemmer forlanger det.
Styret er beslutningsdyktige når hele styret er samlet. Vedtak fattes med flertall av de avgitte
stemmene. Ved stemmelikhet teller styrelederens stemme dobbelt. Er kun tre til stede, kreves
enstemmighet for bindende vedtak, ellers kreves vanlig flertall.

§8 Signaturrett
Signaturrett innehas av styreleder og ved dennes fravær av nestleder, samt styret i fellesskap. Før
bruk av signaturretten må styreleder informere de andre styremedlemmene gjennom etablerte,
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skriftlige kommunikasjonskanaler og få godkjennelse fra disse. Dersom ett eller flere av
styremedlemmene er uenige må det avholdes styremøte på vanlig måte.
Ved signering av spesielt viktige papirer, som leie av lokaler, ekstra kostbare innkjøp, etc. er det
ønskelig at hele styret signerer om mulig.

§9 Styrets oppgaver
Styret skal:
-

Iverksette årsmøtets bestemmelser.
Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide
rammer for disse.
Administrere og føre nødvendig kontroll med Trondheim HEMAs økonomi og eiendeler i
henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
Representere Trondheim HEMA utad.
Innkalle til årsmøte og forberede sakene som skal legges fram.
Føre medlemsregister.

§10 Endring av vedtektene
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært
på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.
På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten
senest en uke før årsmøtet.
Endringer av vedtektene er gyldige øyeblikkelig etter årsmøtets slutt.

§11 Oppløsning
Oppløsning av Trondheim HEMA kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt
med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal
skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
Sammenslåing med andre interesseorganisasjoner anses ikke som oppløsning av Trondheim HEMA.
Vedtak om sammenslåing og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med
bestemmelsene om endring av vedtektene.
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