
VEDTEKTER FOR STEP UP DANSEKLUBB 
 

§ 1 FORMÅL  

Step Up Danseklubb er en ideell danseklubb drevet av foreldre og medlemmer med en ansatt i 

administrasjon. Klubben jobber aktivt for å ha et bredt tilbud med hovedfokus på idrettene dans og 

cheer. Klubben jobber aktivt med å spre danseglede i flere av Oslos bydeler. Klubben skal ivareta alle 

medlemmer uansett om det er dans som hobby eller konkurransedans man satser på. Arbeidet skal 

preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier 

som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

 

§ 2 ORGANISASJON  

Step Up Danseklubb er medlem i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og 

dermed tilsluttet Oslo Idrettskrets. Step Up Danseklubb er også medlem i Norges Amerikanske Forbund 

Cheer (NAIF) og Norges Danseforbund (NDF).  

Step Up Danseklubb holder til i Oslo.   

 

§ 3 MEDLEMMER  

Alle som overholder klubbens og NIF´s lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. 

Medlemskap i klubben er først gyldig og regnes fra den dag kursavgift og kontingent er betalt. 

 

Styret i Step Up Danseklubb kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal 

personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på 2 uker til å uttale seg. Vedtaket skal 

være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang.  

 

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. 

Klubben kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. 

Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt medlemskap i laget og skal strykes fra 

lagets medlemsliste. 

 

Styret i Step Up Danseklubb kan i særlige tilfeller frata en person medlemskapet for en periode på inntil 

1 år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på 2 

uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. 

 

Klubben plikter å bruke elektronisk medlemsregister, og registrere opplysninger i samsvar med forskrift 

gitt av Idrettsstyret. Unnlatelse kan gi grunnlag for at Step Up Danseklubb taper medlemskapet i NIF. 

 

Medlemskontigenten følger kalenderåret, fastsettes av årsmøtet og betales gjennom Min idrett.  

 



 

§ 4 KJØNNSFORDELING  

Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. I 

NIF og NIF`s organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. 

Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at 

det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. Som består av 2 eller 3 

medlemmer skal begge være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregning av 

kjønnsfordelingen.  

Idrettsstyret kan når det foreligger særlige forhold gjøre unntak fra den bestemmelsen. 

 

§ 5 STEMMERETT OG VALGBARHET  

For å ha stemmerett på klubbens møter må et medlem ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, ha vært 

medlem i minst 1 måned, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. 

Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i klubben, og som representant til ting 

eller i møte i overordnet danse-, eller idrettsorganisasjon.  

 

§ 6 INHABILITET  

For klubbens tillitsvalgte og oppnevnte tillitspersoner, gjelder NIF`s inhabilitetsregler NIFs lov § 2-8. 

 

§ 7 VEDTAKSFØRHET, FLERTALLSKRAV OG PROTOKOLL 

For regler om vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll, gjelder NIFs lov § 2-9. 

 

§ 8 REFUSJON AV UTGIFTER OG GODTGJØRELSE  
 
For regler om refusjon av utgifter og godtgjørelse, gjelder NIFs lov § 2-10. 
 

§ 9 REGNSKAP OG REVISJON MV. 
 
Regnskapsåret for klubben er kalenderåret. 
For regler om regnskap og revisjon mv., gjelder NIFs lov 2-11, 2-13 og 2-14. 
 

§ 10 ÅRSMØTE  

Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet, som holdes hvert år innen utgang av mars måned.  

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel i Spond eller på klubben hjemmeside.  
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Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.  

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter må være tilgjengelig for medlemmene senest 

en uke før møtet.  

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha betalt medlemskontigent, vært medlem av Step 

Up Danseklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i løpet av kalenderåret, og ha gjort opp sine 

økonomiske forpliktelser til Step Up Danseklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og 

forslagsrett. 

Årsmøtet er vedtaksført med det antallet stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer 

enn en stemme, og stemmegivningen kan ikke skje ved fullmakt. 

På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på saklisten senest 1 uke 

før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning 

kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning i saksliste. 

 

LEDELSE AV ÅRSMØTET  

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigent behøver ikke å være medlem av klubben.  

 

STEMMEGIVNING PÅ ÅRSMØTET  

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de 

avgitte stemmene.  

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Blanke 

stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder flere kandidater enn 

det antall som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. 

Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, 

foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg 

stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av 

de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater 

har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det 

foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått 

flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

 

ÅRSMØTETS OPPGAVER  

Årsmøtet gjennomført på følgende måte:  

1) Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene 

2) Velge dirigent(er) 

3) Velge protokollfører(e) 

4) Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 



5) Godkjenne forretningsorden 

6) Godkjenne innkallingen 

7) Godkjenne saklisten 

8) Behandle idrettslagets årsberetning 

9) Behandle 

a) idrettslagets regnskap 

b) styrets økonomiske beretning 

c) kontrollutvalgets beretning 

d) eventuell beretning fra engasjert revisor 

10) Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste 

11) Fastsette 

a) medlemskontingent på minst kr 50 

b) eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter 

12) Vedta idrettslagets budsjett 

13) Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

14) Velge: 

a) Styre med leder, nestleder, [antall, minst ett] styremedlem[mer] og [antall, minst ett] 

varamedlem[mer] 

b) Kontrollutvalg med leder, [antall, minst ett] medlem[mer] [og [antall] varamedlem[mer]] 

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller 

gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 

d) Valgkomité med leder, og [antall, minst ett] medlem[mer] og [antall, minst ett] 

varamedlem[mer] 

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan 

15) Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere idrettslagets regnskap. 

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges 

varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. 

varamedlem osv. 

For kontinuitet i styret, velges styremedlemmer for 2 år av gangen. 

 

EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER  

Ekstraordinære styremøter holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller 

når minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.  

Det innkalles på sammen måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dager varsel. Saklisten og 

andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort tilgjengelig på forsvarlig måte 

og dette skal fremgå av innkallingen. 

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen. 

 

§11 STYRET  

Klubben ledes og forpliktes av styret, som representerer idrettslaget utad. 



Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.  

Forvaltningen av, og tilsynet med, alle deler av klubbens virksomhet hører under styret.  

Styret skal sørge for: 

- at idrettslagets formål ivaretas 

- forsvarlig organisering av klubbens virksomhet og økonomistyring 

- at beslutninger fattes i samsvar med overordnete organisasjonsledds regelverk og vedtak, 

idrettslagets lov og årsmøtets vedtak 

- registrere opplysninger iht. § 3 (2).  Plikt til å registrere opplysninger i idrettens medlems- og 

organisasjonsregister. 

- at det oppnevnes en ansvarlig for politiattestordningen, dersom idrettslaget organiserer idrett 

for mindreårige eller personer med utviklingshemming 

- at det oppnevnes en ansvarlig for barneidretten, dersom idrettslaget organiserer barneidrett 

Styret kan oppnevne komiteer/utvalg til ivaretakelse av løpende eller enkeltstående oppgaver, og 

utarbeide mandat/instruks for disse. 

Styret skal oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom 

årsmøtet ikke har valgt representanter. 

Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst 2 av styrets medlemmer forlanger det. 

 

§ 12 KONTROLLUTVALG, VALGKOMITÉ  

Kontrollutvalget 

Kontrollutvalget skal kontrollere at styret utfører de oppgaver styret er tillagt etter organisasjonsleddets 

lov. 

Kontrollutvalget avgir beretning til årsmøtet. Beretningen skal inneholde en beskrivelse av 

kontrollutvalgets arbeid i årsmøte, samt utvalgets konklusjon på om styret har utført de oppgaver det er 

tillagt etter loven. 

Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget anser 

nødvendig for å utføre sine oppgaver. 

Kontrollutvalget skal forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøte, og kan avgi en 

uttalelse til forslagene dersom utvalget finner det nødvendig. 

Kontrollutvalg skal foreta regnskapsrevisjon. 

Valgkomité 

Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på 

kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøte. Medlem av valgkomité som selv blir 

kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med mindre vedkommende skriftlig meddeler 

valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende ikke er aktuell for vervet. 

 



§ 13 GRUPPER 

Klubbens årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres og 

ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan. 

Dersom klubbens årsmøte, ved behandlingen av organisasjonsplanen, har vedtatt å opprette grupper 

med gruppestyrer, gjelder følgende: 

a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet eller 

oppnevnes av styret etter fullmakt fra årsmøtet. 

b) Gruppen bør ha minst ett årlig møte der gruppen diskuterer gruppens økonomi og aktiviteten i 

gruppen, og forslår kandidater til gruppestyret, samt gir eventuelle innspill til saker som behandles av 

styret eller årsmøtet. 

c) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet. 

d) Gruppestyret fastsetter eventuell treningsavgift innenfor rammen av fullmakt gitt av årsmøtet eller 

styret. 

Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte forplikte 

klubben uten fullmakt fra styret. 

 

§ 14 LOVENDRING  

Klubben skal overholde NIF’s regelverk og vedtak, og ha et regelverk som er i samsvar med dette. 

Klubben plikter å bruke lovnorm fastsatt av Idrettsstyret. 

Ved endringer i NIFs regelverk, plikter styret i organisasjonsleddet å gjøre eventuelle nødvendige 

endringer i eget regelverk. Endringer skal gjøres kjent i organisasjonen så snart de er vedtatt av styret. 

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført 

på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.  

 

§ 15 OPPLØSNING, UTMELDING MV. 

Oppløsning av klubben kan bare vedtas ved et enstemmig vedtak om oppløsning på årsmøtet,  eller ved 

å vedta oppløsning med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det etterfølgende årsmøtet må 

avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder senere. 

En forutsetning for et gyldig vedtak om oppløsning, er at klubben skriftlig varsler idrettskrets og 

særforbund senest 14 dager før klubbens årsmøte behandler forslag om oppløsning. 

Sammenslutning med andre klubber anses ikke som oppløsning av klubben. Vedtak om sammenslutning 

eller utmelding fra særforbund, og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette, fattes med 2/3 flertall 

av årsmøtet. 

For regler om utmelding og tap av medlemskap i NIF, gjelder NIFs lov § 10-2. 
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Ved utmelding eller tap av medlemskap skal klubbens eiendeler opparbeidet som en direkte følge av 

klubbens medlemskap i NIF, tilfalle et formål godkjent av Idrettsstyret. Ved oppløsning eller annet 

opphør, tilfaller klubbens overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret. 


