
VEDTEKTER FOR

UIO Frisbeegolf - DUKK

§1 NAVN, FORKORTELSE OG TILHØRIGHET.

a) Foreningens navn er UIO Frisbeegolf - DUKK.

b) DUKK er en frivillig studentforening ved Universitetet i Oslo.

§2 FORMÅL.

a) Formålet med DUKK er å skape et godt samhold mellom studenter der man

spiller disc golf.

b) I tillegg vil vi gjøre medlemmene i DUKK kjent med verdiene som denne

idretten har, både som sportslig aktivitet og med moralske holdninger.

§3 MEDLEMSKAP.

a) Alle som har registrert seg og betalt semester kontingent regnes som medlem

av DUKK.

b) Et medlemskap gjelder fra semesterstart det semesteret kontigenten er blitt

betalt, frem til og med semesterslutt det etterkommende semesteret.

c) Alle som har betalt semester kontingent, registrert seg som intern og som

bidrar med foreningsarbeid for en av styremedlemmene regnes som et

internt medlem av DUKK

d) Foreningen er åpen for alle studenter i Oslo, så lenge 75% av medlemmene er

studenter ved UiO, etter UiOs reglement for foreninger.

§4 SEMESTER KONTINGENT.

a) Semester kontingenten fastsettes av foreningens styre.

§5 GENERALFORSAMLING

a) Generalforsamling er foreningens høyeste organ og skal holdes minst én gang

i semesteret. Under møtet behandles eventuelle saker som er satt opp på

dagsorden, styrets beretning og regnskapet for forrige periode samt

budsjettet for neste periode og innkomne forslag.



b) Nye vedtak vedtas ved avstemming der flertallet bestemmer, vedtak kan også
vedtas ved akklamasjon dersom det ikke er noen protest på dette.

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 minimum 14 dagers varsel.

e) Enhver avstemning skal skje anonymt dersom ett, eller flere, medlem ønsker dette.

f) Alle medlemmer ved DUKK har stemmerett og mulighet til å stille til verv. Ingen

har mer enn én stemme.

g) En generalforsamling er kun gyldig dersom 20 % og minimum 4 medlemmer møter
opp.

h) Saksliste sendes ut til alle medlemmer via foreningens mest brukte
kommunikasjonsplattform senest 6 dager før generalforsamlingen.

§6 VEDTEKTENE

a) Forslag til vedtektsendringer skal mottas senest syv

dager før generalforsamlingen og sendes ut sammen

med sakslisten.

b) Endring av vedtektene kan bre skje når minst 2/3 av de

fremmøtte medlemmene stemmer for dette.

c) Vedtektsendringer kan godkjennes ved akklamasjon, men

dersom minst én person etterspør valg, skal dette gjøres i

stedet.

§7 STYRET

a) Styret skal ha minst 3 og maks 7 styremedlemmer som velges for to semestre av

gangen og må inneholde; Leder, Økonomiansvarlig og Arrangementsansvarlig,

samt kan inneholde Nestleder, PR-, Utstyr- og HR-ansvarlig. 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 og økonomiansvarlig. Disse må velges

av en generalforsamling.

c) Dersom styret finner det nødvendig kan de utnevne personer til andre

stillinger i styret.

d) Styremedlemmene må være studenter ved UiO.



e) Styret kan aldri overstige 50% av foreningens medlemstall. Unntak er kun ved

et totalt antall medlemmer på 8 eller mindre under gjeldende

generalforsamling.

§8 ØKONOMI OG MIDLER

a) Det skal alltid foreligge budsjett og regnskap for foreningens midler.

Budsjett og regnskap gjennomgås og godkjennes på

generalforsamling.

b) Foreningens midler skal brukes i henhold til foreningens formål

og til nødvendig utstyr.

§9 TRIVSELS OG SPILLEREGLER

a) Alle som er medlemmer av DUKK må følge trivsels og spilleregler for å beholde

sitt medlemskap. Trivsels og spillereglene gjenspeiler foreningens formål om å

skape et godt samhold mellom studenter der man spiller disc golf. 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 minimum 2/3 flertall.

b) Dersom mistillitsforslag mot et styremedlem 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 DUKK.

b) To av styrets medlemmer kan sammen signere på vegne av DUKK.



§12 OPPLØSNING

a) Foreningen kan oppløses ved at 2/3 av medlemmene på to etterfølgende

ordinære generalforsamlinger stemmer for oppløsning.

b) Ved opphør vil foreningens midler og eiendeler forvaltes av en annen egnet

studentforening med samme formål. Finnes ikke en slik forening ved

Universitetet i Oslo skal midlene overføres til Studentutvalget ved Det

Samfunnsvitenskapelige Fakultet.


