Vedtekter for Vingulmark
(Vedtatt på årsmøte 18.01.18.)
Formål og medlemskap:
§1:
Vingulmark er en forening for fremme av vikingkamp i Oslo og omegn.
§2:
Medlemskap i Vingulmark innvilges på årsmøte og medlemsmøte med normalt flertall.
Blankestemmer teller ikke i totalen. For å regnes som medlem i Vingulmark må kontingent
[300kr] for inneværende år være betalt innen 2. måned i det aktuelle året.
For utelatt betaling innen fristen vil det ilegges et gebyr på 100 kr, som må betales
sammen med kontingenten innen 3. måned i det aktuelle året. Ved manglende betaling av
kontingent og gebyr innen fristen, regnes ikke lenger vedkommende som medlem av
foreningen. Styret plikter å informere om dette til vedkommende. Medlemskap i
Vingulmark krevergodkjent sikkerhetskurs i hærkamp og har 16 års aldersgrense.
Medlemmer under 18 må ha underskrift fra foresatte. For å bli medlem må man ha
godkjent vikingdrakt og skjold.
Medlemmer kan etter forslag fra styret ekskluderes fra foreningen gjennom vedtak på
medlemsmøte eller årsmøte. Dette om medlemmet har brutt med gjeldende normer for
oppførsel i leir og på feltet eller på annen måte har opptrådt til skade for foreningen, dens
sosiale miljø eller dennes omdømme.
Om noen i Vingulmark-Leidangen søker om medlemskap i Vinglumark kan styret behandle
og innvilge medlemskap med 2/3 flertall hvis styret mener at søkeren oppfyller ønskelige
krav. Alle medlemmer i Vingulmark skal orienteres om søkeren og styrets beslutning og
kan kreve innen 2 uker etter orientering at saken heller behandles på et medlemsmøte.
Om søkeren ikke oppfyller ønskelige krav tas saken opp på et ordinært medlemsmøte og
behandles etter §2 første del.
Årsmøte og medlemsmøter:
§3:
Årsmøtet er foreningens høyeste organ og skal avholdes hvert år. Styret innkaller til
årsmøte i samråd med de øvrige medlemmene med minst en måneds varsel. På årsmøtet
har alle som er innvilget medlemskap og betalt kontingent tale-, forslags- og stemmerett.
Følgende saker skal alltid tas opp på årsmøtet:
Valg av møteleder og referent
2. Årsmelding fra styret
3. Vedtektsendringer
4. Valg av Leder og styre
5. Fastsettelse av kontingent
Styret eller tre medlemmer kan kalle inn til medlemsmøte når som helst, med minst to
ukes varsel. Kun saker nevnt i innkallelsen kan diskuteres på møtet.
§4
Det avholdes ekstraordinært årsmøte hvis minst 1/3 av medlemmene krever det.
Innkalling må sendes med minst tre ukers varsel, og kun sakene nevnt i innkallingen kan
tas opp.
Styret:
§5

Styret består av så mange personer årsmøtet finner passende, og skal ha en kasserer
som er ansvarlig for økonomi og en leder og minst ett styremedlem og en vara. Ved frafall
tar vara over som styremedlem. Vara har tale-, møte-, innsiktsrett men ikke stemmerett
med mindre andre styremedlemmer frafaller.
§6
Styret er vedtaksdyktig når 2/3 av styrets medlemmer er tilgjengelig og styremøter kan
avholdes dersom minst to styremedlemmer krever det. Alle styremedlemmer må
informeres om saker før vedtak kan fattes, og resultatet skal som et minimum distribueres
skriftlig til alle styremedlemmer.
Diverse:
§7
Vedtektene er foreningens regelverk og kan kun endres ved 2/3 flertall på et årsmøte.
Forslag til endring av vedtektene må være alle medlemmer i hende senest 3 dager før et
årsmøte. Med mindre årsmøtet vedtar annet, trer endringer i kraft idet årsmøtet er hevet.
§8
Alle vedtak i foreningens organer krever alminnelig flertall hvis ikke annet er spesifisert i
vedtektene. Ved stemmelikhet faller forslag.
§9
Ved manglende treningsaktivitet kan medlemmer nektes deltagelse på ekskursjon og show
av styret dersom styret finner det tryggest.
§ 10
Vingulmark kan bare oppløses med 2/3 flertall på et ordinært årsmøte og et påfølgende
ekstraordinært årsmøte hvor oppløsning er eneste sak som skal behandles. Ved
oppløsning bestemmer årsmøtet fordelingen av foreningens midler.
§11
Styret forplikter seg til å gi tilbakemelding på søknader eller forespørsel fra medlemmer
snarest innen to uker. Styret skal informere medlemmene om beslutninger som tas innen
rimelig tid. Gjerne i form av et referat.
§12
Det nye styret er pliktig å fremlegge ett budsjettforslag for det kommende året til årets
første medlemsmøte. Vedtatt budsjett kan ikke overskrides med mer enn 20% per post
uten godkjennelse av medlemmene.
§13
Trenerkollegiet i Vingulmark har ansvar for at Vingulmarktreninger blir avholdt. Trenere har
rett til å vise bort folk fra treningene om de slåss utrygt eller på annen måte opptrer
upassende under treningen. Trenerkollegiet supplerer seg selv, men alle trenere skal
godkjennes av styret minst en gang i året. Hvis styret er inhabil i saken kan godkjenning
gis av medlemsmøte eller årsmøtet.
§14:
Vingulmark-leidangen er en undergruppe av Vingulmark som tar sikte på å inkludere de
med sikkerhetskurs som ikke har blitt tatt opp i Vingulmark. Medlemskap i leidangen har
16 års aldersgrense og vurderes av styret ved ordinært flertall etter følgende kriterier: at

sikkerhetskurs e.l. har blitt fullført og at vedkommende eier eget skjold og hærkampvåpen. For å regnes som aktivt medlem av leidangen må også kontingent være betalt
innen to måneder av inneværende år eller innen to måneder fra opptak. [Kontingenten er
på 150kr første år, og lik kontingenten for Vingulmark for alle etterfølgende år
vedkommende forblir i leidangen.]
For utelatt betaling vil det ilegges et gebyr på 100 kr som må betales innen 3. måned i det
aktuelle året. Ved manglende betaling av kontingent og gebyr, regnes ikke lenger
vedkommende som medlem av leidangen. Styret plikter å informere om dette til
vedkommende. Medlemmer av Vingulmark-leidangen kan male skjoldene sine i
Vingulmarks farger, har tale og forslagsrett på Vingulmarks møter, samt tilgang på
Vingulmarks mailingliste. Medlemmer av leidangen har derimot ikke stemmerett på
Vingulmarks medlemsmøter eller årsmøte. Medlemmene kan ekskluderes fra Vingulmarkleidangen som følge av §2 andre del.
§ 15
Når Vingulmark drar på arrangementer kan styret eller de fra Vingulmark som har
hovedansvar på arrangementet, bestemme om det skal være 18 års aldersgrense og
hvem som skal ha prioritert plass i Vingulmarks telt. Medlemmer under 18 år må ha
underskrift av foresatte på tur.
§16:
Forhåndsstemming på medlemsmøter og årsmøter er kun mulig om styret finner det
hensiktsmessig. Forhåndsstemmer skal da være på saksbasis og sendes skriftlig til styret i
forkant av møtet.
§17:
17.1 Vingulmark skal ha en tillitsvalgt blant medlemmene. Styremedlemmer og trenere kan
ikke også være tillitsvalgt. 17.2 Tillitsvalgt har som oppgave å være mellomperson mellom
styret/trenere og medlemmer eller deltakere på trening dersom noen finner dette
nødvendig. Slike henvendelser skal videreformidles anonymt dersom medlemmet/deltaker
ønskes. 17.3 Tillitsvalgte har som oppgave å megle i konflikter mellom medlemmer og
deltakere på treninger i Oslo. Tillitsvalgte skal ikke ta side i konflikten og skal ha som mål å
løse konflikten. 17.4 Tillitsvalgt velges i utgangspunktet på årsmøtet, etter styrevalget.
Dersom sittende tillitsvalgt slutter å fungere før årsmøtet skal styret arrangere nyvalg. 17.5
Tillitsvalgt skal informeres om styremøte og kan be om å få delta.

