Møtereferat
Den 18.12.14 ble det holdt stiftelsesmøte for UiO Paintball Forening på Ole-Johan Dahls hus, rom
3118 (awk).
Til stede: BartasVenckus, Tor Jan Derek Berstad, Sadegh Hosseinpoor, Akhsar Gozoev, Johan
Haavik, Ole Herman Schumacher Elgesem, Key Lung Wong, Kristina Remme Vottestad, Magnus
Thorstensen, Nikolas Papaioannou
Sak 1. Åpning av møtet
Ordstyrer erklærte møtet for åpnet 17.10
Sak 2. Valg av referatkontrollør(er) og valg av tellekorps
Møtet valgte Sadegh H. til å kontrollere referatet.
Møtet valgte Magnus T. til tellekorps.
Sak 3. Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling for å stifte foreningen.
Sakliste: Godkjenning av vedtektene
Valg av styremedlemmer
Med dette ble innkalling og sakliste godkjent
Sak 4 vedtektene
§1 Navn og forkortelse.
a) Foreningens navn er UiO Paintball Forening, UPF.
§2 Formål
a) Formålet med UiO Paintball Forening er å skape et godt samhold mellom
studenter der man kan spille paintball på bane og i skog.
b) I tillegg vil vi gjøre medlemmene i UPF kjent med verdien som denne idretten har,
både som sportslig aktivitet og med moralske holdninger.
§3 Medlemskap
a) Alle som har registrer seg og betalt semesterkontingent regnes som medlem av
UiO Paintball Forening.
b) Alle som har betalt semesterkontingent, registrert seg som intern og som bidrar
med foreningsarbeid for en av styremedlemmene regnes som intern medlem av UiO
Paintball Forening.
c) Kun studenter ved UiO kan være medlemmer i UPF.
§4 Semesterkontingent
a) Semesterkontingenten er på 50 kr.

§5 Generalforsamling
a) Generalforsamling holdes hvert semester og er foreningens høyeste organ,
henholdsvis i løpet av mai og november. Under møte behandles eventuelle saker
som er satt opp på dagsorden, styrets beretning og regnskapet for forrige periode
samt budsjettet for neste periode.
b) Vedtak vedtas ved avstemming der flertallet bestemmer.
c) Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles dersom minst 1/4 av
medlemmene krever det, eller når styret finner det nødvendig.
d) Generalforsamling innkalles av styret med 14 dagers varsel.
e) Enhver avstemming skal skje anonymt dersom ett internt medlem ønsker det.
f) Kun medlemmer ved UPF, som har vært medlem i minst 2 uker, har stemmerett.
g) En generalforsamling er kun gyldig dersom 20 % eller minimum 7 personer møter
opp.
f) Saklisten sendes ut til alle medlemmer 6 dager før generalforsamlingen
§6 Vedtektene
a) Forslag til vedtektsendringer skal mottas senest syv dager før generalforsamlingen
og sendes ut sammen med saklisten.
b) Endring av vedtektene kan bare skje når 2/3 av de fremmøtte medlemmene
stemmer for dette.
§7 Styret
a) Styret skal ha minst 6 og maks 8 styremedlemmer som velges for ett semester og
må inneholde; leder, nestleder, økonomiansvarlig, PR-ansvarlig, utstyr-ansvarlig og
arrangementansvarlig. Disse stillingene velges av flertallet i en generalforsamling.
b) Hvis et verv ikke blir fylt under generalforsamlingen, kan styret fylle disse. Dette
gjelder ikke for leder, nestleder og økonomiansvarlig. Disse må velges i en ny
generalforsamling
c) Dersom styret finner det nødvendig kan de utnevne personer til andre stillinger i
styret.
d) Styremedlemmene må være studenter ved UiO.
§8 Midlene
a) Foreningens midler skal brukes i henhold til foreningens formål og til nødvendig
utstyr.
§9 Trivsels og spilleregler
a) Alle som er medlemmer av UiO Paintball Forening må følge trivsels og spilleregler
for å beholde sitt medlemskap. Enhver som bryter disse reglene vil få en advarsel.
b) Dersom en advarsel er gitt og personen bryter flere regler kan han/hun bli
ekskludert fra Foreningen i henhold til styrets bestemmelser.

§10 Mistillit
a) Foreningens medlemmer kan fremme mistillitsforslag mot styremedlemmer i en
generalforsamling. Slike forslag må være fremmet minst 2 dager før
generalforsamlingen og vedtas kun med 2/3 flertall.
b) Dersom mistillitsforslag mot et medlem blir vedtatt, kan generalforsamlingen vedta
å holde nyvalg på samtlige medlemmer av organet for resten av semesteret.
§11 Signaturrett
a) Styrets leder kan signere på vegne av UPF.
b) To av styrets medlemmer kan sammen signere på vegne av UPF.
§12 Oppløsning
a) Foreningen kan oppløses ved at 2/3 av medlemmene på to etterfølgende
ordinære generalforsamlinger stemmer for oppløsning.
b) Ved opphør vil midler og eiendeler forvaltes av en annen egnet studentforening
med sportslige formål.
Sak 5 Valg av Styremedlemmer
Leder: Kristina Remme Vottestad
Nestleder: Tor Jan Derek Berstad
Økonomiansvarlig: Johan Haavik
Pr-ansvarlig: Ole Herman Schumacher Elgesem
Utstyr-ansvarlig: Bartas Venckus
Arrangementsansvarlig: Magnus Thorstensen
Eventuelt
Under eventuelt kommer de sakene som ble foreslått under punkt 3.

Neste styremøte: Bestemmes senere
Møtet ble avsluttet 19.26

18.12.2014

________________________________________
(Underskrift av møtereferent)

Jeg bekrefter at møtereferatet for UiO Paintball Foreningens stiftelsesmøte er korrekt:
1)______________________________________
2)______________________________________
3)______________________________________
4)______________________________________
5)______________________________________
6)______________________________________
7)______________________________________
8)______________________________________
9)______________________________________
10)_____________________________________

