Vedtekter –Samspill International Music Network

22.05.2019

§ 1 Formål
1.1 Samspill International Music Network er en interesseorganisasjon. Organisasjonen benevnes også
Samspill.
1.2 Samspill skal fremme mangfoldet innen musikk- og beslektede utrykk, og utøverne av disse i
Norge.

§ 2 Medlemskap
2.1 Medlemskap i Samspill er åpent for alle enkeltpersoner og institusjoner/organisasjoner som
støtter Samspills formål
2.2 Medlemmer betaler en årlig kontingent fastsatt av Årsmøtet. Medlemskapet fornyes hvert år ved
betaling av årskontingenten.

§ 3 Organisasjonens organer
3.1 SAMSPILL har følgende organer:
(i) Årsmøtet
(ii) Styret
(iii) Valgkomitéen

§ 4 Årsmøte
4.1 Årsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet.
4.2 Ordinært årsmøte avholdes årlig i tidsrommet 1. mai til 30. juni.
Innkalling skal skje skriftlig til medlemmer med én (1) måneds varsel.
Saker som medlemmer av Samspill eller styremedlemmer ønsker behandlet på Årsmøte, skal være
innkommet innen to (2) uker før Årsmøte.
Saksdokumentene sendes ut eller legges ut på Internett senest en (1) uke før årsmøtet. Årsmøtet kan
bare behandle saker som er meldt innen fristen. Dagsorden for Årsmøte skal minimum inneholde
følgende:
(i) Konstituering av møtet
(ii) Valg av møteleder, referent og to medlemmerer til å undertegne protokollen
(iii) Årsberetning
(iv) Regnskap
(v) Innkommende forslag
(vi) Valg av styre- og varamedlemmer
(vii) Valg av valgkomité
Saker avgjøres med alminnelig flertall av de avgitte stemmer, med mindre annet fremgår av
vedtektene.
4.3 Årsmøtet forberedes av Styret.
4.4 Kun medlemmer av Samspill har stemmerett.
4.5 For å kunne avgi fullmakt til, eller opptre som fullmektig på Årsmøtet, settes krav tilsvarende
punkt 4.4. Hver fullmektig kan stille med maksimalt to (2) fullmakter.

4.6 Ekstraordinært Årsmøte avholdes hvis det begjæres av minst 1/4 av medlemmene eller besluttes
av Styret. Ekstraordinært Årsmøte innkalles med minst sju (7) dagers varsel. Dagsorden skal følge
innkallingen. Møtet kan bare behandle saker nevnt i innkallingen.

§ 5 Styret
5.1 Styret arbeider for å realisere Samspills formål og har ansvar for den alminnelige forvaltningen av
organisasjonen. Styret skal besørge overholdelse av regnskapsplikt og formueskontroll, ivareta
forholdet til offentlige myndigheter, ansette daglig leder og fastsette instruks for administrasjonen.
5.2 Styret består av en leder, en nestleder og minimum to (2) og maksimum fire (4) styremedlemmer.
Det velges i tillegg første og andre varamedlem.
5.3 Årsmøtet velger Styrets leder. Forøvrig konstituerer Styret seg selv.
5.4 Styrets leder, i dennes fravær nestleder, er ansvarlig for innkalling til styremøter. Styret skal også
innkalles når minst to (2) av styremedlemmene krever det.
5.5 Styret er beslutningsdyktig når minst tre (3) styremedlemmer er til stede, blant disse leder eller
nestleder. Ved stemmelikhet har styreleder, i dennes fravær nestleder, dobbeltstemme.
5.6 Det skal føres protokoll fra møtene.
5.7 Styrets leder, i dennes fravær nestleder, har ansvaret for å lede styremøtene. Daglig leder er
sekretær. Daglig leder har ikke stemmerett.
5.8 Styret kan meddele prokura.
5.9 Styrets leder og ett styremedlem tegner i fellesskap for Samspill.
5.10 Funksjonstiden:
(i) for styreleder og minst ett styremedlem: to (2) år.
(ii) for nestleder, øvrige styremedlemmer og varamedlemmer: ett (1) år.
Årsmøtet fastsetter hvilket styremedlem har funksjonstid i to (2) år.
5.11 Alle styremedlemmene kan gjenvelges, maksimalt 3 perioder fortløpende.
5.12 Styrehonorar fastsettes av Årsmøtet annethvert år.

§ 6 Valgkomitéen

6.1 Styret med varamedlemmer innstilles av valgkomitéen.
6.2 Valgkomitéen består av tre (3) medlemmer. Funksjonstiden til medlemmene er ett (1) år.
6.3 Valgkomitéen velges av årsmøtet etter innstilling fra sittende valgkomité.

§ 7 Vedtekter

7.1 Vedtektene kan bare endres av Årsmøtet med minst 2/3 av de avgitte stemmer. Blanke stemmer
teller ikke med.

§ 8 Oppløsning

8.1 Forslag om oppløsning må vedtas av Årsmøtet med minst 2/3 av de avgitte stemmer og bekreftes
av nytt Årsmøte med alminnelig flertall. Blanke stemmer teller ikke med.
8.2 Oppløsningsvedtaket skal inneholde bestemmelser om hvordan organisasjonens eiendeler og
eventuelle forpliktelser skal fordeles.

