
 

 Lover for Kongsberg Spel og Dansarlag  
Vedtatt på årsmøte i 2016 

§ 1 

Kongsberg Spel og Dansarlag skal være upolitisk. Arbeidsområdet skal først og fremst være de 

eldste folkemusikk- og danseformene som er tradisjon i vårt distrikt og følger FolkOrgs 

vedtekter.  

§ 2 

Laget skal holde årsmøte innen utgangen av januar. Årsmøte foretar valg av styret 

m/varamedlemmer, 2 revisorer, tur- og festkomite. I tillegg velges ansvarlig for fotoarkiv, 

premiekomite, lagets web-side, og materialforvalter.  

§ 3 

Styret i laget skal bestå av: leder, nestleder, kasserer, sekretær, studieleder og 2  

varamedlemmer.  

Leder i tur- og festkomiteen kan tiltre styret med tale og forslagsrett. Styremøter kan holdes når 

alle styremedlemmer er innkalt. Møteprotokoll skal skrives. styremøtenes hyppighet avgjøres 

av styret/leder. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer er tilstede.  

§ 4 

Valgene på årsmøte foretas på denne måten: Leder velges hvert år mens styrets øvrige 

medlemmer velges hver for 2 år og fratrer styret på følgende måte: nestleder og studieleder det 

ene året og kasserer og sekretær det andre året.  

To varamedlemmer til styret og to revisorer velges for ett år, valgkomiteen bestående av tre 

personer som velges for tre år, to personer i valgkomiteen bør sitte over i neste valgperiode.  

Tur- og festkomiteen velges for to år, leder i komiteen velges av den nye komiteen. Halvparten 

av komiteen er på valg hvert år.  

Premiekomiteen består av tre medlemmer som velges for tre år, to av medlemmene i komiteen 

bør sitte over i neste valgperiode. Laget bør ha minst 4 medlemsmøter i året, to i hvert semester.  

§ 5 

De forskjellige grupper som har faste øvingskvelder for kveding, spel og dans, velger sin 

tillitsperson som skal være bindeledd mellom gruppa og styret, og som skal ha ansvaret for 

føring av frammøtelister (i henhold til voksenopplæringsregler og VO-midler).  
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§ 6 

Forutsetning for å bli medlem, er at en er interessert i norsk folkemusikk og -dans. 

Medlemskontingenten må være innbetalt innen utgangen av kalenderåret for at medlemskapet 

opprettholdes.  

§ 7 

Hvert lagsmedlem har å holde seg fri fra kiv og krangel, ellers skal vedkommende straks utvises 

og strykes fra lagets medlemslister for kortere eller lengre tid. Det er hvert medlems plikt å 

hjelpe til, så god orden og oppførsel utvises på lagets fester og møter.  

§ 8 

Laget bør holde Markenskappleik med kulturkveld hvert år. L tillegg bør kappleik/kappdans 

holdes så ofte som styret/medlemsmøtet finner det forsvarlig for lagets drift. Laget kan 

samarbeide med andre lag og foreninger.  

§ 9 

Årskontingenten fastsettes av årsmøte for ett år av gangen, etter forslag fra styret.  

§ 10 

Alle brev/skriv som går ut fra laget skal underskrives av leder og/eller nestleder/sekretær. Alle 

bilag vedrørende utbetalinger skal attesteres av leder. Alle annonser vedrørende laget skal 

godkjennes av leder/nestleder.  

§ 11 

Vedtektsendringer kan foretas ved å sette fram forslag til årsmøte. Vedtektsendringer må ha 2/3 

flertall av de frammøtte på årsmøte. Hvis det er kommet forslag om at laget skal oppløses, må 

dette forslaget behandles på 2 -to -ekstraordinære årsmøter, og vedtas med 3/4 flertall av lagets 

medlemmer. Møtene skal være med minst 2 ukers mellomrom, og skal kunngjøres med 2 ukers 

varsel. Det skal framgå av kunngjøringen hva møtet skal behandle. Hvis det blir fattet vedtak 

om at laget skal oppløses, skal det samme møte fatte vedtak om hvor lagets eiendeler skal 

plasseres. 

 


