Vedtekter for Datainteressert Kragerøungdom
Vedtatt 17.01.2015 – Sist endring: 04.08.15
Organisasjonens navn går under: “Datainteressert Kragerøungdom”, heretter forkortet med: “DIKU”.
§ 1. Formål
1. Foreningen er ideell, partipolitisk- og religiøst nøytral.
2. DIKU er en organisasjon som i hovedsak skal organisere og arrangere LAN (sosiale samlinger med fokus på
dataspill, eSport og andre liknende interesser) for datainteressert ungdom.
§ 2. Medlemskap
1. Medlemskap i DIKU er åpent for alle personer som deltar på våre arrangement.
2. Som medlemmer i DIKU, regnes alle personer som har betalt kontingent.
3. Medlemskap gjelder for inneværende kalenderår. Utmelding skjer automatisk etter endt periode.
4. Medlemmer og deltakere kan ekskluderes fra DIKU ved brudd på gjeldende regler, vedtekter og/eller norske
lover. Dette vedtas ved et simpelt flertall på et styremøte.
5. Medlemmer og deltakere som foreslås ekskludert har rett til å bli hørt av styret før ekskluderingen er endelig.
6. Ekskluderingsperioden bestemmes av styret og reguleres i forhold til alvorligheten av bruddet/bruddene
medlemmet eller deltakeren har begått.
7. Etter endt ekskludering påfølger en prøveperiode på minst ett år.
8. Et nytt brudd på regler, vedtekter og/eller norske lover fører til permanent utestengelse fra DIKU’s arrangement.
9. Medlemmer av DIKU Crew må betale 50% av full inngangspris for å delta i konkurranser under LANet.
§ 3. Årsmøte
1. Årsmøtet er DIKU sitt øverste organ og skal avholdes hvert medlemsår.
2. Styret eller leder kaller inn til årsmøte med minst 2 ukers forvarsel.
3. Sakspapirer skal sendes ut minst én uke før årsmøtet avholdes.
4. Bare medlemmer av DIKU vil få møte-, tale-, forslags-, og stemmerett.
5. Følgende saker skal alltid tas opp på årsmøtet:
5.1. Valg av møteleder og referent.
5.2. Årsmelding fra styret eller leder.
5.3. Vedtektsendringer.
5.4. Fremleggelse og votering over foregående årsregnskap.
5.5. Valg av leder og styremedlemmer.
5.6. Det avholdes ekstraordinært årsmøte dersom styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling
må sendes ut med minst én ukes forvarsel, og kun sakene nevnt i innkallingen kan tas opp på møtet.
§ 4. Vedtektsendringer
1. Forslag til endring av vedtekter skal sendes til DIKU sin offisielle e-post adresse senest 1 uke før årsmøtet. Dette
vil da «åpne» for mulighet til vedtektsendringer.
2. Dersom man skal foreslå en vedtektsendring på en ”uåpnet” sak under selve årsmøtet, vil dette kreve at det
voteres om vedtekten skal åpnes for diskusjon, og det må være 2/3 flertall for at den skal bli åpnet.
3. For at en vedtektsendring skal komme gjennom må den ha minst 2/3 flertall ved votering.
4. En vedtektsendring trer først i kraft etter endt årsmøte, hvor vedtekten ble vedtatt på.
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5.

Alle vedtak i DIKU's organer krever alminnelig flertall hvis ikke annet er spesifisert i vedtektene. Ved
stemmelikhet i styret eller på årsmøtet avgjør leders stemme. Regnskapsår starter 01.07 og slutter 30.06
påfølgende kalenderår.

§ 5. Styret
1. Styret er det øverste organet i foreningen mellom årsmøtene.
2. Styret består av 5-9 styremedlemmer som er valgt av årsmøtet.
3. For foreningen skal det minimum velges én leder, én nestleder, 3-7 styremedlemmer. Personer i styret og
varamedlemmer kan også ha andre fastsatte oppgaver.
4. Valgt styre er gjeldende frem til neste årsmøte, så sant ingen velger å trekke seg i løpet av perioden.
5. Styret er kun vedtaksdyktig når 60% av styrets medlemmer er tilstedeværende.
6. Det avholdes styremøter dersom leder eller minst tre styremedlemmer krever det.
7. Ethvert styremedlem eller varamedlem kan signere på vegne av DIKU, etter at det er blitt bestemt i fellesskap på
et styremøte.
8. Styreleder og økonomiansvarlig er ansvarlig for foreningens økonomiske disposisjoner. Styret kan tildele andre
personer disposisjonsrett.
9. Ved tillitsvalg og når noen stiller krav til det, skal avstemningen gjennomføres skriftlig.
10. Styremøter skal kalles inn minst èn uke før møtet, og sakspapirer skal være sendt inn minst fire dager før møtet.
11. Dersom et sittende styremedlem ønsker å trekke seg fra sin stilling før neste årsmøte, må vedkommende gi
skriftlig beskjed til styret minimum fire uker før avtredelse.
§ 6. Økonomi
1. DIKUs budsjett dekker i utgangspunktet kun utgifter til nødvendig utstyr eller tjenester (bord, stoler, strøm,
Internett o.l.), lokaler, og reiseutgifter som er rettet mot arrangementet. Medlemmer av organisasjonen får ingen
økonomisk kompensasjon for innsats eller deltagelse.
2. DIKU skal ha en bankkonto hvor alle penger som tilhører DIKU skal oppbevares. Leder og økonomiansvarlig
skal alltid ha full kontroll og oversikt over kontoen, være med å bestemme hva som skal brukes penger på, og
orienteres ved inntekter/utgifter på kontoen. Det kan gis midlertidig kjøpsrett fra leder eller økonomiansvarlig,
som må godkjennes på neste styremøte. Ved større utgifter som for eksempel innkjøp av nytt utstyr, trenger vi et
simpelt flertall som støtter innkjøpet, på et styremøte. Ved mindre utgifter som for eksempel å kjøpe inn
dokumentmapper, oppbevaringsskrin, kasseskrin osv. er det nok at leder eller økonomiansvarlig er enig.
Beløpsgrensen bestemmer styret på et styremøte.
3. Organisasjonens styre har fullmakt til å utforme, vedta og endre overordnede årsbudsjett. Budsjettet bør vedtas
før 30.06, for det påfølgende året.
§ 7. Oppløsning
1. DIKU kan bare oppløses med et 4/5 flertall på et ordinært årsmøte og et påfølgende ekstraordinært årsmøte hvor
oppløsning er eneste sak som skal behandles.
2. Etter vedtatt oppløsning per ekstraordinært årsmøte (jfr. § 7.1), skal det holdes et ytterligere oppløsningsmøte,
hvor DIKU sine midler fordeles.
§ 8. Medlemsmøter
1. Styremedlemmer har dobbel stemmerett under ordinære medlemsmøter
§ 9.
1. Det skal til enhver tid finnes minst tre kopier av vedtektene i papirform og minst to kopier i digitalform.
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