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1. Viseklubben HVA er etablert den 8. mars 2011.  Foreningen er politisk og 

livssynsmessig uavhengig. 

 

Formål 

2. Formålet med viseklubben er ”Å skape en scene og et klubbmiljø for visesangere og 

andre interesserte.” 

 

Medlemskap 

3. Viseklubben HVA er en åpen forening. Medlemskap kan tegnes av enhver som slutter 

seg til formålet i foreningen. 

Ordinære medlemmer betaler full pris. 

Ungdom under 25 år betaler 50 % av ordinær kontingent 
 

4. Styret 

Klubbens styre består av fire personer: Leder, nestleder, kasserer og sekretær. 

Ved avstemninger i styret har lederen dobbeltstemme. 

Leder velges separat for ett år av gangen. Øvrige styremedlemmer velges for to år av 

gangen og på en slik måte at ikke hele styret skiftes ut samtidig. 

Styremedlemmene fordeler selv vervene mellom seg, med unntak av leder som velges 

separat. 

 

5. Styrets oppgaver 

Styret er ansvarlig for klubbens drift og skal innkalle til årsmøte. Styret skal til enhver 

tid holde medlemmene informert om klubbens aktiviteter og planer. Styret sørger for 

at klubbens regnskaper føres i henhold til god regnskapsskikk. Regnskapet skal 

revideres av et medlem utenfor styret.  

Styret kan oppnevne medlemmer til forskjellige verv innen klubbens 

virksomhetsområde, herunder valgkomité i forbindelse med valg av nytt styre. 

 

6. Årsmøte 

Årsmøte skal holdes innen utgangen av februar hvert år.  

Medlemmer som har betalt kontingent det året årsmøte holdes har stemmerett på 

årsmøtet.        
Styret innkaller til årsmøte med minst to ukers varsel.  

Innmeldte saker skal være styret i hende minst en uke før årsmøtet.  

Årsmøtet skal: 

 Godkjenne årsmelding og regnskap fra foregående år 

 Fastsette kontingent og budsjett for inneværende år 

 Vedta eventuelle vedtektsendringer  

 Behandle innkomne saker 

 Velge nytt styre og revisor 

 

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret eller hvis minst 2/3 av medlemmene 

ønsker det. 

 
7.  Oppløsning 



Klubben kan bare oppløses av årsmøtet, som også bestemmer hvordan klubbens 

eiendeler skal disponeres etter oppløsning. 

 

 


