Vedtekter The Untouchables Hard Rock Club
1. Organisasjon
1.1. The Untouchables Hard Rock Club (heretter kalt T.U.H.R.C.), er en frivillig organisasjon hvis
mål er å bringe gode konsertopplevelser til et stort publikum.
1.2. Tilholdssted og hovedsted for arrangementene er på Glassheim, Jevnaker. Konserter kan også
arrangeres på andre steder hvis plasshensyn eller andre forhold tilsier dette.
1.3.

Eventuelle overskudd fra drift og arrangementer, skal beholdes i klubben for videre drift,
utbedringer av lokaler og innkjøp av eget utstyr. Overskudd skal ikke utbetales til
medlemmer eller andre.

2. Styret
2.1. Styret velges for 2 år av gangen, bortsett fra nestleder og sekretær som velges for ett år det
første året. Et styremedlem kan ha flere verv, men styret skal bestå av til sammen 5
personer med følgende verv: leder, nestleder, kasserer, sekretær og medlem. Leder kan ikke
ha flere verv. Kasserer er også medlemsansvarlig. Minst 4 styremedlemmer må være tilstede
for at styret skal være beslutningsdyktige. Simpelt flertall gjelder og Leder har dobbelt
stemme ved stemmelikhet.
2.2. Styret skal ha minst 4 møter i løpet av et kalenderår, utenom årsmøtet. Første møte med nytt
styre skal avholdes innen 14 dager etter årsmøtet.
2.2.1. Saker som skal behandles
2.2.1.1. Status på drift/økonomi/leieavtaler
2.2.1.2. Utleiepriser
2.2.1.3. Eventuelt (saksliste oppdateres kontinuerlig).
2.3. Referat
2.3.1.

Referat skal føres på alle styremøter. Diskusjoner før og rundt et vedtak skal ikke
refereres.

3. Valgkomité
3.1. Valgkomitéen skal bestå av minst 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Valgkomitéen
bestemmer selv hvem som skal være leder.
3.2. Valgkomitéen skal levere innstillingen til styret senest 5 uker før årsmøte.
3.3. Kun medlemmer med gyldig medlemskap er valgbare.

3.4. Alle navn som blir foreslått til verv, skal fremkomme ved siden av innstillingen. Da gis
medlemmene en mulighet til å endre på sammensetningen på årsmøtet.
3.5.

Det skal velges Styreleder, Kasserer og Medlem samt 2 varamedlemmer for 2 år. Nestleder og
Sekretær velges for ett år det første året. Rykker alle varamedlemmer opp pga at faste
medlemmer trekker seg eller på andre måter ikke kan skikke sitt verv, skal det velges nye
varamedlemmer på ekstraordinært årsmøte.

4. Årsmøte
4.1. Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av januar hvert år. Innkallingsfrist er minst 4 uker
før møtet. Innkalling skal inneholde tid, sted, frist for forslag, saksliste og valgkomitéens
innstilling. Innkalling kan skje via forumsider for medlemmer, pr epost og på klubbens
offisielle internett side. Saker som skal tas opp må være styret i hende minst 7 dager før
årsmøte. Andre saker vil ikke bli behandlet.
4.2. Kontingentsatser skal behandles av årsmøtet.
4.3. Ekstraordinært årsmøte kan avholdes hvis styret eller 1/3 av godkjente medlemmer krever
det. Ekstra ordinært årsmøte behandler KUN saker som er på innkallingen. Frist for innkalling
er 14 dager.
4.4. Alle medlemmer med gyldig medlemskap har tale og forslagsrett.
4.5. Det skal velges referent, tellekorps, ordstyrer og protokollunderskrivere.
4.6. Protokoll skal føres. Diskusjoner før og rundt vedtak skal ikke refereres.
4.7.

Ved alle vedtak utenom vedtektsendringer, oppløsning og mistillit, gjelder simpelt flertall av
de stemmeberettigete.

5. Gjennomføring av valg
5.1. Tellekorps utvelges. Minst 2 medlemmer.
5.2. Det kan kun forhåndsstemmes på valg av styremedlemmer.
5.3. Valg av styremedlemmer skal gjøres skriftlig.
5.3.1. Personlig fremmøte
5.3.1.1. Antall stemmeberettigede avgjøres før valg finner sted.
5.3.1.2. Antall forhåndsstemmer telles også opp.
5.3.1.3. En valgseddel utleveres til de stemmeberettigede og navn på kandidat påføres
stemmeseddelen.
5.3.2. Forhåndsstemming

5.3.2.1. Forhåndsstemming kan kun utføres hvis et medlem ikke kan stille på møtet.
5.3.2.2. Ved forhåndsstemming skal det påføres kandidatens navn og hvilket verv det
gjelder på et ark for deretter å legges i en umerket konvolutt. Denne konvolutten legges deretter i en
annen konvolutt og påføres den stemmeberettiges navn og medlemsnummer for kontroll av stemmeberettighet.
5.3.2.3. Ved eventuelle mangler mht punkt 5.3.2.2 blir stemmen annulert.

6. Medlemskap
6.1. Livstidsmedlem
6.1.1. Livstidsmedlem er den som har betalt kontingenten for dette. Kontingentsatsen
bestemmes av årsmøtet. Livstidsmedlem gjelder ut livet hvis det ikke sies opp eller
ekskluderes.
6.2. Medlem
6.2.1. Medlem er den som betaler årlig kontingent. Kontingent for dette settes av årsmøtet.
Medlemskapet opphører ved utgangen av hvert kalenderår.
6.3.

Både Livstidsmedlem og Medlem er fullverdige medlemmer.

7. Opphør av medlemskap
7.1. Utmelding
7.1.1. Et medlem står fritt til når som helst å melde seg ut. Dette må gjøres skriftlig.
7.1.2.

Hvis medlemmet har et verv i T.U.H.R.C., oppnevnes varamedlem til dette vervet ut
valgperioden. Nytt varamedlem må velges av ekstraordinært årsmøte hvis det ikke er
flere varamedlemmer igjen.

7.2. Utestengelse og ekskludering
7.2.1. Et fullverdig medlem, kan utestenges for en begrenset periode eller ekskluderes
permanent, hvis medlemmet motarbeider T.U.H.R.C. eller på skader klubben på annen
måte. Medlemmet kan forklare seg for styret og tidsperiode for utestengelse eller
ekskludering avgjøres av styret og kan ikke påklages. Medlemmet kan ha meg seg et
annet medlem under denne forklaringen.
7.2.2. Et medlem som har grove brudd på konsertregler eller andre regler som gjelder for et
arrangement eller klubben, kan også føre til utestengelse/ekskludering.
7.2.3. Et utesteng/ekskludert medlem har ikke et gyldig medlemskap i
utestengelsessperioden eller ved ekskludering.

7.3.

Betalt kontingent refunderes ikke ved utmelding, utestengelse eller ekskludering.

8. Driftsgruppe
8.1. Styret skal opprette en driftsgruppe som skal stå for arrangementene i regi av T.U.H.R.C.
Driftsgruppen skal bestå av minst 5 medlemmer. Her kan styret gjøre unntak fra valgbarhet,
men bør tilstrebes å benytte medlemmer. Gruppen skal også bestå av minst 1 medlem eller
varamedlem fra styret.
8.2. Detaljerte arbeidsoppgaver og mandater skal utarbeides av gruppen og styret i fellesskap.
8.3. Gruppen skal sørge for at arrangement avholdes i henhold til gjeldende lover og regler. Også
klubbens egne regler skal overholdes. Spesielt viktig er alkohol-lovgivingen.
8.4. Arrangementer som innehar en stor risiko for underskudd, må avklares med styret FØR
konsert bookes/annonseres.
8.5. Regler for arrangementet skal utarbeides/gjennomgås før arrangementet avholdes.
8.6. Driftsgruppe skal stå fritt til å disponere lokalene og styre utleie av disse.
8.7. Driftsgruppa skal også sørge rabatter og andre fordeler til alle medlemmer i klubben ved
arrangementer i regi av T.U.H.R.C. Spesielt gjelder dette for frivillige som er med på å
arrangere konsertene.
8.8.

Driftsgruppa skal også arrangere minst 4 medlemsmøter i året for å informere om kommende
konserter ol.

9. Utleie av lokaler til ikke-medlemmer.
9.1. Lokaler kan leies ut til for større eller mindre arrangementet. Dette håndteres av driftsgruppa.
9.2. Ved utleie skal det utarbeides en leieavtale som skal sikre T.U.H.R.C. mot ekstraordinære
utgifter.
9.3. Det skal ikke leies ut for arrangementer som er av direkte konkurrerende art uten styrets
samtykke. Arrangementer som kan sette T.U.H.R.C.’s omdømme på spill skal heller ikke
tillates. Tvilstilfeller avgjøres av styret.
9.4.

Leie av lokaler til medlemmer kan gjøres med egne avtaler og priser. Dette avgjøres av
driftsgruppen.

10. Vedtektsendringer

10.1. Endringer i Vedtektene kan kun gjøre på ordinært årsmøte eller ekstraordinært årsmøte og
hvis det er på sakslista ved innkallingen.
10.2. Endringer krever 2/3 flertall av de stemmeberettigede.
10.3. Alle forslag til endringer vil bli presentert på internett og ved fremmøte.
10.4. Alle endringer skal da stemmes over ved en håndsopprekking.

11. Oppløsning
11.1. Organisasjonen kan kun oppløses etter vedtak på ordinært årsmøte.
11.2. Vedtak om oppløsning krever 2/3 flertall av de stemmeberettigede.
11.3. Avstemming kan gjøre ved håndsopprekking. Hvis et medlem krever skriftlig avstemming,
skal dette gjøres.
11.4. Blir det vedtak om oppløsning, skal det holdes et ekstraordinært årsmøte ikke tidligere enn
3 måneder og ikke senere enn 4 måneder etter årsmøtet hvor ny avstemming utføres. Hvis det da blir
vedtatt oppløsing med 2/3 flertall, er organisasjonen å anse som oppløst.
11.5. I tilfelle oppløsning skal klubbens eiendeler og verdier overføres til andre lag med samme
formål. Tidspunkt for overførsel og hvem som skal ha dette, avgjøres på det siste møtet.

12. Mistillitsforslag
12.1. Forslag om mistillit til sittende styre eller styremedlemmer, behandles på ekstraordinært
eller ordinært årsmøte og skal bekjentgjøres ved innkallingen. Mistillit skal være skriftlig begrunnet og
underskrevet. Den/de som rammes av mistillit har rett til å uttale seg før beslutning fattes. Vedtak om
fratredelse av verv kan kun fattes med 2/3 stemmeflertall blant de fremmøtte.

Vedtektene er gyldige fra Årsmøtet 25. januar 2013.
Punkt 5.3.2 er gyldig fra Det ekstra-ordinære årsmøtet 28. juni 2013.
Styret i The Untouchables Hard Rock Club

