Vedtekter for
Samarbeidsorganisasjonen
INTERNASJONAL FOLKEDANS I NORDEN
IFIN
§ 1 Formål
Organisasjonen er en nordisk sammenslutning av danseklubber, ensembler, kor og orkestre
som arbeider med folkedans og folkemusikk fra ulike land.
IFIN er en ideell organisasjon som er religiøst og politisk nøytral.
✓ IFIN skal fremme aktiviteter for medlemmene
✓ IFIN skal være bindeledd mellom medlemmene
✓ IFIN skal bidra til å skape et aktivt miljø for folkedans og folkemusikk fra ulike land
Organisasjonen kan ikke bestemme over medlemmenes virksomhet.
§2 Medlemskap
Hver klubb, gruppe, forening, ensemble, orkester eller kor som arbeider etter organisasjonens
målsetting, kan bli medlem (heretter kalt medlem).
✓ Inn- og utmelding i organisasjonen skal skje skriftlig
✓ Medlemskap tegnes for hele kalenderår, og medlemmet må svare for sine økonomiske
forpliktelser hele året
✓ Medlemmene betaler medlemsavgift etter antall lokale medlemmer.
✓ Årsmøtet fastsetter størrelsen på medlems- og andre avgifter. Årsmøtet kan utelukke et
medlem som motarbeider organisasjonens målsetting. Utelukking kan imidlertid ikke
skje før medlemmet har fått anledning til å uttale seg.
✓ Enkeltpersoner kan tegne støttemedlemskap i IFIN. Støttemedlemmer har ingen
rettigheter eller plikter i IFIN, men har adgang til å delta på kurs i regi av IFIN.
Støttemedlemskap betales en gang per år.
§3 Styret
Organisasjonen ledes av et styre som består av fire personer.
(1) Leder, (2) økonomiansvarlig, (3) kurs- og aktivitetsansvarlig og (4) sekretær.
Alle velges av årsmøtet for en periode på 4 år. Leder og økonomiansvarlig er ikke på valg
samtidig.

✓
✓
✓

Leder og økonomiansvarlig hefter hver for seg for organisasjonens virksomhet.
Organisasjonens regnskapsperiode er sammenfallende med kalenderåret.
Om en representant til styret uteblir over lengre tid, gis styret fullmakt til å hente inn
en stedfortreder.
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§4 Organisering
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§4.1 Årsmøtet
Årsmøtet er organisasjonens øverste myndighet, og avholdes hvert annet år i februar.
Innkallingen med dagsorden og forslag skal sendes ut minst en måned før årsmøtet.
Hver medlem (jfr §2) har en stemme/delegat, men kan sende to representanter til årsmøtet.
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret eller 40 % av medlemmene krever det.
Årsmøtet har følgende agenda:
✓ Godkjenne innkalling
✓ Velge møteleder, 2 referenter og 2 personer til å underskrive protokollen
✓ Godkjenne fullmakter og forslag til dagsorden
✓ Orientere om protokollen fra forrige årsmøte
✓ Behandle årsmelding og regnskap
✓ Behandle innkomne forslag
✓ Behandle handlingsplaner og budsjett, herunder medlemskontingenten.
✓ Valg i henhold til vedtektene
✓ Presentere turneansvarlige og arrangør av IFIN-festival for kommende to års periode
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§4.2 Leders oppgaver
Leder kaller inn til styremøter, koordinere styrets arbeid, og har et hovedansvar for å følge
opp at årsmøtets vedtak gjennomføres.
Leder har informasjonsansvar ut til medlemmene.
§4.3 Økonomiansvarliges oppgaver
Økonomiansvarlig skal ivareta økonomifunksjonen til styret. Vedkommende skal sikre at
IFIN har gode rutiner knyttet til bruken av midlene som stilles til disposisjon.
Økonomiansvarlig sørger for følgende dokumenter til årsmøtet:
✓ Resultatregnskap
✓ Oversikt over inntekter og utgifter
✓ Balanse
✓ Budsjett
§4.4 Kurs- og aktivitetsansvarliges oppgaver
Kurs- og aktivitetsansvarlig er en koordinator i forhold til aktiviteter, rettet mot medlemmene,
som årsmøtet har vedtatt skal skje i perioden.
Kurs- og aktivitetsansvarlig skal finne og følge opp følgende undergrupper:
✓ Turneer
✓ Instruktørkurs
✓ IFIN-festivalen
§4.5 Sekretærens oppgaver
Sekretær skal utføre vanlige sekretæroppgaver.
Sekretær skal følge opp følgende undergruppe:
✓ Teknisk arrangør av årsmøte
Teknisk arrangør av årsmøtet velges for 2 år.
§4.6 Revisor og valgkomité
For å revidere regnskapet som styret legger fram, velger årsmøtet én revisor og én vara for en
periode på to år. Revisorens beretning legges fram for årsmøtet med en anbefaling om
regnskapet bør godkjennes eller ikke. Videre velger årsmøtet en valgkomité på tre personer.
Disse velges for fire år, men alle er ikke på valg samtidig.
Valgkomiteen skal finne kandidater til styreverv (leder, økonomiansvarlig, kurs- og
aktivitetsansvarlig og sekretær/årsmøteansvarlig) samt årsmøtearrangør og revisor.
§5 Endringer i vedtektene
Vedtektene kan endres av årsmøtet, forutsatt at forslag på endringer er sendt ut sammen med
innkallingen. En endring krever 2/3 flertall blant delegatene, for å bli godkjent.
§6 Oppløsning av organisasjonen
Oppløsning av organisasjonen kan bare vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.
Forslag om oppløsning må sendes medlemmene senest 2 måneder før møtet avholdes. Det
kreves 2/3 flertall blant delegatene.
Årsmøte/ekstraordinært årsmøte bestemmer hvordan midler og eiendeler skal disponeres.

VEDTEKTER IFIN, REVIDERT 8.-9.2.2020. SIDE 3

