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Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 
Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 01.04.2019.

§ 1 Formål

SWC skal fremme country og western danseformen, og drive kontakt skapende virksomhet mellom klubber
i inn og utland.

Arbeidet i SWC skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd

§ 2 Organisasjon

SWC hører hjemme i Skedsmo kommune. 
Klubben består av personlige medlemmer, hvor årsmøtet er øverste organ.

§ 3 Medlemmer

Alle som aksepterer SWCs vedtekter kan bli tatt opp som medlem. 
Forøvrig plikter et hvert medlem å overholde SWCs vedtekter.
Medlemskap i SWC er gyldig fra den dag kontingenten er betalt.

§ 4 Medlemskontingent.

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet.
Man er medlem fra den dato kontingent er betalt og ut kalenderåret. 
Æresmedlemmer er unntatt medlemskontingent. 

§ 5 Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett må man være fylt 16 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned. Ingen kan møte 
eller avgi stemme ved fullmakt. 
Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i SWC. 

§ 6 Tillits valgtes godtgjørelse 

For refusjon av utgifter og godtgjørelse til SWCs tillitsvalgte gjelder:

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som 
påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. 
Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring skal fremgå av budsjett og regnskap.

§ 7 Inhabilitet

Tillitsvalgte og oppnevnte representanter er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å 
treffe avgjørelse:
a)   når vedkommende selv er part i saken
b)   når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i oppadstigende eller
      nedadstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken
c)   når vedkommende er gift med eller er forlovet eller samboer med en part
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d)   når vedkommende er leder for eller har ledende stilling i eller er medlem av styret
      i et selskap eller klubb som er part i saken

Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av årsmøtet.

§ 8 Årsmøtet

SWCs øverste organ er årsmøtet som holdes innen utgangen av mars måned.
Årsmøtet innkalles av styret med minst 6 ukers varsel, direkte til medlemmene og eventuelt på SWCs 
internettside. 
Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 4 uker før årsmøtet. 
Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig for 
medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle SWCs medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å 
være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst 
tilsvarer antallet styremedlemmer. 
Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumdeltakelse.

På årsmøte behandles kun saker som er med i kunngjort saksliste.

§ 9 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt ordstyrer. Ordstyrer behøver ikke å være medlem av klubben.

§ 10 Årsmøtets oppgaver 

Årsmøtet skal:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkalling, saksliste og protokoll fra forrige årsmøte.
3. Velge ordstyrer, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle SWCs årsmelding, her under eventuelle gruppe årsmeldinger.
5. Behandle  SWCs regnskap i revidert stand.
6. Behandle innkomne forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta SWCs budsjett.
9. Foreta følgende valg:
    a) Leder (velges for 2 år) og nestleder (velges for 1 år)
    b) 3 styremedlemmer (velges for 2 år) og 2 varamedlemmer (velges for 1 år)
    c) 2 revisorer (velges for 1 år)
    d) Valg komite med 4 medlemmer (velges for 1 år) 

Leder og nestleder velges enkelt vis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges 
varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. 

§ 11 Stemmegivning på årsmøtet

Benkeforslag er ikke tillatt i forbindelse med valg av medlemmer til styret. 
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Med mindre annet er lovfestet skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de 
avgitte stemmene.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det.
Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. 
Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det 
antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
Når et valg foregår, og kandidat(ene) ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas 
omvalg mellom kandidat(ene) som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres 
valget ved loddtrekning.

§ 12 Ekstraordinært årsmøte i klubben 

Ekstraordinært årsmøte i SWC innkalles av SWCs styre med minst 14 dagers varsel etter:
a) Vedtak på årsmøte i SWC
b) Vedtak i styret i SWC
c) Skriftlig krav fra 1/3 av SWCs medlemmer

Ekstraordinært årsmøte i SWC skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om 
innkalling av årsmøtet. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen.

§ 13 SWCs styre 

Styret skal 
1. Iverksette årsmøtets og SWCs vedtak og bestemmelser.
2. Påse at SWCs midler brukes og forvaltes på riktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på 
årsmøte. Styret skal videre påse at SWC har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og 
budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring. 
3. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for 
disse.
4.Avholde medlemsmøter
5. Representere SWC utad.

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte
stemmene. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

§ 14 Grupper/komiteer

SWC skal ha valgkomite som velges på fritt grunnlag på årsmøtet, etter innstilling fra styret. Valgkomiteen 
har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv.

SWC kan organiseres med grupper/komiteer. SWCs årsmøte bestemmer opprettelse av grupper/komiteer, 
og hvordan disse skal organiseres og ledes. 

For grupper/komiteers økonomiske forpliktelser hefter hele SWC, og grupper/komiteer kan ikke inngå 
avtaler eller representere SWC utad uten styrets godkjennelse. 

§ 15 Lovendring  

Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i SWC etter å ha vært oppført på 
sakslisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
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Lovendringer gjort av årsmøtet trer i kraft umiddelbart.

§ 16 Oppløsning 

Oppløsning av SWC 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.

Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av klubben 

Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med 
bestemmelsene om lovendring, jfr. § 15.

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av SWC tilfaller SWCs eiendeler et formål som årsmøtet 
bestemmer. Ved konkurs gjelder reglene i konkursloven og dekningsloven.

§ 17 Æresmedlem 

Alle medlemmer kan fremme forslag på æresmedlemmer til SWCs styre. Forslaget skal være skriftlige med
begrunnelse.

Æresmedlemmer blir utnevnt etter et enstemmig vedtak av styret etter retningslinjer vedtatt på årsmøte. 
Æresmedlemskapet kan fratas etter enstemmig vedtak av styret.

Æresmedlemmet beholder sitt æresmedlemskap på følgende grunnlag:
- hvis æresmedlemmet er aktiv i klubben
- hvis æresmedlemmet fremmer klubbens interesser
- hvis æresmedlemmet representerer klubben på en verdig måte

Æresmedlemmer har alle vanlige rettigheter i klubben.
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