
Forslag til lokale vedtekter i Kom og Dans 

 

§1 Tilhold 

………………………………………………….. er tilsluttet Stiftelsen Kom og Dans (KOD) som en egen 

forvaltningsenhet og med forvaltningsrett over KOD’s opplegg, og er underlagt stiftelsens 

vedtekter 

§2 Formål 

…………………………………………………….formål er å samle alle danseglade, gamle som unge, til 

hyggelig samvær med dans som hovedformål. 

……………………………………………………skal for øvrig arbeide etter utarbeidede retningslinjer, og 

for at stiftelsens formål oppfylles. 

 

§3 Styringsgruppe 

…………………………………………………. Bør ha en styringsgruppe bestående av min 4 personer. 

Denne styringsgruppen er forvaltningsenhetens høyeste organ og skal dekke følgende 

funksjoner: 

 Leder 

 Fagansvarlig Dans 

 Fagansvarlig Musikk 

 Fagansvarlig Økonomi 

 Markedsføringsansvarlig 

 Miljøgruppens leder 

De tre fagansvarlige oppnevnes av Regionsleder på vegne av Stiftelsens styre, og i samarbeid 

med Styringsgruppen. Ved utskifting av de øvrige i styringsgruppen, skal etterfølgerne 

oppnevnes av den sittende styringsgruppen, i samarbeid med regionsleder og etter forslag 

fra miljøet. 

Alle i styringsgruppen skal kunne knytte til seg et kollegium for å løse sine oppgaver slik 

formålet krever. 

 

§4 Økonomi 

 ……………………………………………… skal ha en sikkerhetskapital og en driftskapital. 

Sikkerhetskapitalen skal bare kunne benyttes for å dekke opp for uforutsette utgifter ved 

feilkalkulerte arrangementer og uforutsette hendelser som driftskapitalen ikke kan dekke 

opp for. Den skal også kunne sikre planlagte arrangementer i budsjettåret. 



Alle inntekter beholdes lokalt og skal nyttes slik at det kommer miljøet som helhet til gode. 

Unntaksvis er MA_KOD salg og arrangementer med fordelingsnøkkel, hvor deler settes av til 

Region. 

All disposisjonsrett på lokale aktiva ligger hos lokal økonomiansvarlig KOD 

regnskapsansvarlige på Hamar gis ved behov fullmakt av økonomiansvarlig for å trekke ut 

kurs, regnskap og TONO avgift direkte fra konto. 

Sentral leddet har innsynsrett i all aktivitet. 

Styringsgruppen skal kalkulere alle kurs og arrangementer. 

Økonomiansvarlig skal føre regnskap hvor det tydelig fremkommer hvordan miljøets midler 

er blitt disponert, og fremlegger dette for miljøet på dettes semestermøte i begynnelsen av 

året. 

§5 Informasjon og medbestemmelse. 

Enhver deltaker i …………………………………………… har anledning til å komme med forslag om 

drift og vedlikehold av miljøet. 

Alle miljøkort innehavere vil bli invitert til et årlig semestermøte som styringsgruppen skal 

avholde innen utgangen av februar. 

På dette møtet skal følgende temaer fremlegges: 

 Tilstand og regnskap i miljøet i året som har gått. 

 Budsjett og aktivitetsplan (Driftsplan) for inneværende år. 

 Informasjon om styringsgruppas sammensetting og funksjon 

 Eventuelle vedtektsendringer 

 Behandling av innspill fra miljøet 

Informasjonsmøter kan ellers avholdes ved behov. 

 

§6 Miljøkort 

 For å gi faste deltakere i miljøet rettigheter og fordeler, sewlges det miljøkort. 

 Miljøkort gir fordeler for innehaver i form av for eksempel: 

 Tilsendt informasjon 

 Rabatterte priser på arrangement i regi av ……………………………………… 

 Fortrinnsrett på regionale/ sentrale KOD arrangementer. 

Styringsgruppen kan ha lokale bestemmelser for salg og bruk av miljøkort, prisen fastsettes 

av styringsgruppen og kortet har gyldighet i ett kalenderår. 

Vedtektsendringer 



Forslag til vedtektsendringer innkommet fra miljøet eller styringsgruppen, legges frem på 

semestermøtet først på året, og oversendes stiftelses styret v/ Regionsleder for godkjenning 

 

 

§8 Oppløsing 

Hvis forutsetningene for drift av dansemiljøet ikke lengre er tilstede, foretas en oppløsing av 

…………………………………………. Som forvaltningsenhet. Da skal miljøets aktiva søkes nyttet til 

igangsettelse av Kom og Dans drift i samme kommune/område som pengene er kommet fra. 

Dersom ny aktivitet ikke er etablert innen 2 år, skal aktivitet søkes igangsatt i samråd med 

Kulturkontoret for kommunene som ligger i området. Dersom dette ikke fører frem innen de 

tre neste år, skal verdiene disponeres av styret i stiftelsen Kom og Dans 

 

Dette til vitterlighet. 

 

………………………………………….. 

Leder for …………………………………………………. 

  

 

Når dette er utfylt  trykk HER og skjemaet går til KOD Forretningskontor 

 

mailto:%20hamar@komogdans.no

