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Vedtekter for foreningen KlubbLAN 
 

§ 1 – Navn og stiftelse 

Foreningens navn er KlubbLAN. KlubbLAN ble offisielt stiftet 14.09.2018 etter å ha eksistert uformelt siden 2001. 

 

§ 2 – Formål 

Foreningens mål er å tilby spill og datainteressert ungdom i fjellregionen et rusfritt helgetilbud, uansett alder, kjønn og 
bakgrunn. KlubbLAN arrangerer dataparty med spill-konkurranser og sosiale aktiviteter for alle medlemmer og 
deltagere. 

 

§ 3 – Medlemskap 

Et medlemskap i foreningen koster 50,- per år. Denne medlemsavgiften betales normalt som en del av billetten til 
arrangementet, men kan også innbetales direkte. 

Deltakere kan velge å kjøpe billett uten medlemskap dersom de ikke ønsker å være medlem av foreningen. 

Alle medlemmer i foreningen er valgbare til tillitsverv (styret). 

Styret i foreningen har ansvaret for foreningens daglige drift, og har alt administrativt ansvar i foreningen. Alle i 
foreningens styre må også være medlemmer av foreningen. 

Avstemninger om verv i foreningen foregår ved styremøter i foreningen, og styret har stemmerett. Disse avstemningene 
kan ikke være hemmelig. 

Styret fører medlemsregister med navn, e-postadresse og eventuell annen relevant kontaktinformasjon. 

Styret er via verv automatisk medlem av foreningen. Det er frivillig for styret å betale medlemsavgift. 

For at deltagere under 15 år skal kunne bli medlemmer av foreningen kreves det samtykke fra foresatte. Dette skjer ved 
at foresatte fyller ut et samtykkeskjema. Samtykket gjelder frem til medlemskapet opphører. 

 

§ 4 – Opphør av medlemskap 

Utmelding av foreningen skal varsles styret av KlubbLAN slik at gjeldende medlemsregister kan oppdateres fortløpende. 
Alle medlemskap blir fornyet hvert arrangement medlemmet deltar, og løper automatisk ut ett år etter forrige 
deltagelse/fornying. 

Et medlem som har brutt foreningens vedtekter, retningslinjer eller på annen måte har skadet foreningen kan fratas 
medlemskapet av styret. 
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§ 5 – Organisasjon 

KlubbLAN har følgende myndigheter i rangert rekkefølge: 

- Årsmøtet  
- Styret 

 

§ 6 – Møter og avstemninger 

Det skal innkalles til alle møter og det skal på forhånd bestemmes en møteplan. Avstemninger må være på sakslisten for 
å være gyldige. 

Foreningen holder avstemning med utgangspunkt i følgende definisjoner: 

- Alminnelig flertall: Forslaget krever mer enn halvparten av avgitte stemmer for å vedtas. Flertall forstås som 
alminnelige flertall med mindre annet er oppgitt. 

- Simpelt flertall: Det forslaget med flest stemmer vedtas. 
- Kvalifisert flertall: Forslaget krever to tredeler av avgitte stemmer for å vedtas. 

Ved avstemninger på møter kreves alminnelig flertall. På andre avstemninger er det tilstrekkelig med simpelt flertall 
med mindre styret bestemmer noe annet. 

Avstemninger skal i utgangspunktet ikke være hemmelige. 

Gyldige avstemninger krever at mer enn halvparten av de stemmeberettigede avgir stemme. 

Ved stemmelikhet holdes omvalg. Hvis det blir stemmelikhet igjen har gruppens leder dobbeltstemme. 

 

§ 7 – Årsmøtet 

Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av Oktober. Styret kaller inn med én måneds varsel. Alle saksdokumenter, 
inkludert årsmelding, regnskap, forretningsorden og endringsforslag til vedtektene gjøres tilgjengelig for medlemmene 
senest en uke før møtet. 

Alle forslag må være styret i hende senest to uker før møtet. 

Årsmøtet skal: 

- Behandle årsmelding 
- Behandle regnskap 
- Behandle innkomne forslag 

Ekstraordinært årsmøte avholdes dersom styret eller én tredel av medlemmene ønsker det. I så fall innkalles det med 14 
dagers varsel. Et ekstraordinært årsmøte kan kun behandle saker som er kunngjort i innkallingen. 
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§ 8 – Styret 

KlubbLANs styre omtales også som «Crew» i offentlige og interne dokumenter. 

Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær og styremedlemmer. 

Styret skal: 

- Iverksette det årsmøtet og allmøtet har bestemt 
- Velge avdelingsledere 
- Skrive årsmelding 
- Føre regnskap 
- Utarbeide retningslinjer for medarbeidere og frivillige samt den generelle driften 
- Representere KlubbLAN utad 
- Fatte avgjørelser ved uklarheter i vedtektene 
- Forberede og arrangere KlubbLAN 

Styret møtes når lederen eller et flertall av styremedlemmene forlanger det, og i forkant av hvert arrangement. 

Styret kan supplere seg selv ved alminnelig flertall i styremøter. Styret kan også utlyse en stilling i styret ved behov. 

Styret kan kun gjøre vedtak når minst halvparten av styret er tilstede. 

Medlemmer kan også melde seg frivillig til arrangementet. Disse er ikke en del av styret, men kan få gratis medlemskap. 

Et styremedlemskap fornyes på hvert årsmøte. Styremedlemskap blir fornyet frem til medlemmet bestemmer seg for gi 
fra seg stillingen eller til det stilles et mistillitsforslag. 

 

§ 10 – Økonomi 

Styret, ved kassereren, forvalter foreningens midler og fører regnskap. 

Medlemmene informeres om økonomi under årsmøtet. 

Kassereren skal arbeide for en åpen økonomi innad i foreningen. 

 

§ 11 – Forhold til andre aktører 

KlubbLAN søker samarbeid med aktører i det norske dataparty-miljøet i tråd med § 2. 

 

§ 12 – Mistillitsforslag 

Alle medarbeidere og frivillige i KlubbLAN må ha foreningens tillit. 

Mistillitsforslag kan stilles hvis mer enn halvparten av styret krever det. 

Mistillitsforslag behandles på et styremøte. 
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§ 13 – Vedtektsendringer 

Endringer i vedtektene kan kun skje med to tredels flertall på et årsmøte eller ekstraordinært årsmøte. 

 

§ 14 – Oppløsning 

Foreningen kan kun oppløses hvis det ikke finnes noen medlemmer som ønsker å arbeide videre med organisasjonens 
formål. 

Ved oppløsning av foreningen skal organisasjonens formue tilfalle det formålet foreningen arbeidet for. Styret skal her 
finne det beste alternativet. 

§ 15 - Signatur 

Leder og nestleder har signaturrett i fellesskap. 


