REGLEMENT FOR NORSK FORENING NERJA
1. FORMÅL
Foreningens formål er å være et møte- og treffsted for nordmenn bosatt i Nerja og
omegn eller som har midlertidig opphold her.
Det skal være regelmessige medlemsmøter med variert innhold. I tillegg kan det
arrangeres reiser, konserter osv. Det er også et mål å fremme gode forbindelser mellom
spanjoler og nordmenn og å få fram hverandres kultur.
2. MEDLEMSKAP – RETTIGHETER OG PLIKTER
• Klubben skal være åpen for norske og nordiske statsborgere og andre som måtte være
interesserte i klubben vår, og som er bosatt eller har opphold i området for kortere
eller lengre tid.
• Medlemskap er gyldig når kontingenten, som er fastsatt av årsmøtet, er betalt.
• Gyldig medlemskap gir tale-, forslags- og stemmerett i så vel ordinære som i
ekstraordinære årsmøter. Dette gjelder også æresmedlemmer.
• Saker av vesentlig betydning for foreningen, og som ønskes behandlet på årsmøtet, skal
fremmes skriftlig til styret minimum 14 dager før avvikling av årsmøtet. Forslag til
endring av vedtektene skal kunngjøres på foreningens hjemmeside senest to uker før
årsmøtet. Styret har da plikt til å utforme en innstilling til vedtak i hver enkelt sak.
3. FORENINGENS STYRENDE ORGANER
• Årsmøtet er foreningens øverste styringsorgan. Hvert godkjent medlem har - 1 – en
stemme ved voteringene. Ved stemmelikhet har presidenten den avgjørende
stemmen. Det skal være kontroll av medlemskap på årsmøtet.
• Det skal innkalles til ordinært årsmøte en gang pr år, minimum -10- ti dager før
møtedagen med opplysning om dagsorden. Møtedagen fastsettes tidligst mulig i
kalenderåret.
• Årsmøtets formelle avviklingsstruktur:
 Presidenten er møteleder
 Styrets sekretær skriver referatet
 Valg av 2 personer til å underskrive referatet
 Styrets årsberetning
 Regnskap/ budsjett og kontingent

 Valg
• Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret eller 2/3- to tredeler- av medlemmene ber
om det. Minimum 50% av medlemmene må være til stede for å foreta beslutninger.
Kun saker på sakskartet kan behandles og krever 2/3 flertall. Hvis møtet ikke er
beslutningsdyktig kan det innkalles til nytt ekstraordinært årsmøte neste sesong.
STYRETS SAMMENSETNING
Styret skal ha følgende sammensetning:
President
1. visepresident
2. visepresident
Kasserer
Sekretær
4 varamedlemmer
Disse skal ha to års funksjonstid.
VALGREGLEMENT
For å oppnå nødvendig kontinuitet i styrefunksjonene velges styremedlemmer og
varamedlemmer slik:
Ved ett årsmøte velges:
President
2. visepresident
Kasserer
2 varamedlemmer
Ved det neste årsmøtet velges:
1. visepresident
Sekretær
2 varamedlemmer
Det skal velges to revisorer som sitter i to år. Også disse velges, av hensyn til
kontinuiteten, én på hvert av to på hverandre følgende årsmøter.

Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer og har to års funksjonstid.
For å oppnå nødvendig kontinuitet i komiteen velges komiteens medlemmer slik:
To medlemmer velges på ett årsmøte, det tredje medlemmet velges på neste
årsmøte. Valgkomiteens leder er på valg hvert år.
Valgkomiteen innstilles av foreningens styre.
4. STYRETS FUNKSJONER
• Styret er ansvarlig for gjennomføring av alle vedtak fattet av årsmøtet.
• Styret v/presidenten representerer foreningen utad.
• Vedtakene i styret fattes med vanlig stemmeflertall. Ved stemmelikhet teller
presidentens stemme dobbelt.
• Det skal føres skriftlig referat fra alle styremøtene.
• Presidenten administrerer alle møtene, såvel styremøtene som årsmøtet, og han skal
være den lovlige representanten for foreningen i alle saker.
• Utbetalinger godkjennes med presidentens og kassererens felles underskrifter. Dersom
en av disse eller begge ikke kan være tilstede kan utbetalinger godkjennes med felles
underskrift av to styremedlemmer uavhengig av funksjon.
• I tillegg til å være varamenn for styremedlemmene har disse også som oppgave å bistå
styret med loddsalg og vert/vertinnejobben på medlemsmøtene og ellers annet som
styret trenger hjelp til i forbindelse med avvikling av medlemsmøter og andre
arrangement.
5. OPPLØSNING
• Oppløsning av foreningen må foretas av det ordinære årsmøtet. Møtet må inneholde
minst 2/3 –to tredeler- av medlemmene, og må ha minst 2/3-to tredels flertall. Ved en
oppløsning overføres foreningens aktiva til Asociación Taller de la Amistad i Nerja.

Dette reglementet er satt opp i henhold til spansk foreningslov, paragraf 34, som sier:
”Foreningen skal i tillegg til Statuttene etter foreningsloven, ha et internt reglement”.
Dette reglementet er vedtatt på årsmøtet til Norsk Forening i Nerja den 4. februar
2014,med etterfølgende editering, som er godkjent av årsmøtet den 17.februar 2015,
den 14.februar 2017 og den 13.februar 2018.

