Vedtekter - DansINN
Oppdatert 15.05.2020

§ 1 Foreningens navn
Foreningens navn er DansINN, og ble stiftet 25 november 2019.
§ 2 Formål
DansINN er en regional infrastruktur for dans, som skal samle, styrke og løfte det profesjonelle
dansefeltet i Innlandet ved å:
● Bidra til nettverksbygging og kompetansehevende tiltak innen dansekunst
● Bidra til utvikling, informasjon og formidling av dansekunst i Innlandet
● Styrke rammebetingelsene for profesjonelle dansekunstnere i Innlandet og styrke dans
som kunstform i det kulturelle og politiske landskapet.
● Støtte opp rundt et flerkulturelt dansemiljø i vid forstand - på tvers av institusjoner,
skoler, regiongrenser, kulturbakgrunn og sosial tilhørighet.
● Skape en kobling mellom dans i Innlandet, og dans på et nasjonalt og internasjonalt nivå
Foreningen er en ideell organisasjon og er ikke næringsdrivende, og har derfor ikke til formål å
skaffe økonomisk utbytte til stifterne og/eller styret. Overskudd i foreningen skal brukes til
aktivitet i samsvar med foreningens formål.
§ 3 Organisasjonsform
Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er
selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue
eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.
§ 4 Medlemmer
4.1 Ordinært medlemskap
Alle dansekunstnere (dansere, koreografer og pedagoger) med godkjent utdannelse som bor,
virker eller har tilknytning til Innlandet kan bli medlemmer. Yrkesutøvende på profesjonelt nivå
uten godkjent utdannelse, kan innvilges medlemskap etter styrets/daglig leders vurdering.
4.2 Studentmedlemskap
Student som tar utdanning innen eller i tilknytning til dansefeltet kvalifiserer til
studentmedlemskap. Studentmedlemskap gir begrensede rettigheter, men tilgang til
foreningens faglige tilbud som seminar, kurs og øvrige arrangementer. Studentmedlemskap gir
stemmerett på årsmøtet, men studentmedlemmer er ikke valgbare til tillitsverv i foreningen.
§ 5 Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet
Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i
foreningen. Medlemmer betaler ingen kontingent til og med utgangen av 2021. Det vil deretter

bli vurdert under årsmøtet om det er hensiktsmessig med en medlemskontingent. Medlemmene
plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøte.
§ 6 Årsmøte
Årsmøtet holdes en gang i året, og er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet er
vedtaksdyktig ved representasjon av minimum tre medlemmer. Årsmøtet er vedtaksført med det
antall stemmeberettigede medlemmer som møter, og alle medlemmer har én stemme.
Møteleder velges av årsmøtet. Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig,
være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Årsmøtet innkalles av styret med
minst en måneds varsel. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret
senest tre uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest
en uke før årsmøtet. Årsmøtet holdes mars-april hvert år.
§ 7 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal behandle følgende saker:
1
Godkjenning av innkalling og dagsorden
2
Valg av møteleder og referent
3
Valg av 2 protokollunderskrivere
4
Godkjenning av årsmelding
5
Godkjenning av årsregnskap
6
Handlingsplan
7
Budsjett
8
Vedtektsendringer
9
Valg av:
A. Styreleder
B. Styremedlemmer og varamedlemmer
C. Valgkomité
10
Eventuelle innkomne saker
Årsmøte skal også vedta en eventuell medlemskontingent.
Det skal føres protokoll fra årsmøtet. Protokollen skal sendes til medlemmene senest 1 måned
etter gjennomført årsmøte.
§ 8 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 2/3 av medlemmene
krever det. Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers
varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er
kunngjort i innkallingen.
§ 9 Styret
Det skal velges minimum 3 og maks 7 styremedlemmer, inkludert styreleder. Styret konstituerer
selv nestleder på første styremøte. Styreleder og styremedlemmer velges for to år av gangen,

med mulighet for gjenvalg, og på en slik måte at maksimalt halvparten av styremedlemmene er
på valg samtidig. Det velges minimum 2 og maks 5 varamedlemmer, varaer innkalles i
nummerert rekkefølge. Varaer velges for ett år av gangen, med mulighet for gjenvalg. Styret er
høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styreleder innkaller til styremøter med den hyppighet
som kreves, minst 2 i året. Styret skal bestå av personer som bor, virker eller har tilknytning til
Innlandet.
Styret skal:
- Fastsette og følge opp strategi- og handlingsplaner, samt årsmøtebestemmelser
- Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende
instrukser og bestemmelser
- Representere foreningen utad
Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Styremedlemmer kan
delta i styremøter via skype e.l. dersom det ikke er mulig å delta fysisk. Vedtak fattes med
alminnelig flertall av de avgitte stemmene.
§ 10 Valgkomité
Valgkomiteen består av tre medlemmer. Medlemmene velges for to år om gangen, med
mulighet for gjenvalg, og på en slik måte at maksimalt to medlemmer er på valg samme år.
Kandidater til valgkomiteen innstilles av styret, og legges frem under årsmøtet. Styret vedtar
instruks for valgkomiteen.
§ 11 Signaturrett
Styreleder i DansINN og daglig leder/produsent i DansINN tildeles prokura og signaturrett hver
for seg.
§ 12 Vedtektsendring
Vedtektsendringer kan kun gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Forslag til
vedtektsendringer sendes til styret senest 3 uker før ordinært årsmøte. Ved ekstraordinært
årsmøte skal eventuelle forslag til vedtektsendringer være vedlagt innkallingen til ekstraordinært
årsmøte som sendes ut senest 2 uker før møtet. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de
avgitte stemmene.
§ 13 Oppløsning
Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall. DansINN kan
kun oppløses dersom det blir vedtatt på to årsmøter etter hverandre som avholdes med ikke
mindre enn 2 måneders mellomrom. Foreningens formue skal etter oppløsning og
gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt
til en ideell organisasjon som årsmøte bestemmer. Ingen medlemmer har krav på foreningens
midler eller andel av disse.

