
Vedtekter for DansiS (Dansekunst i Stavangerregionen)
Vedtatt av Stiftelsesmøtet 8.mai 2010, forandringer vedtatt på årsmøtet 23.juni 2012, årsmøtet 13.april
2013, årsmøtet 08. april 2015, årsmøtet 25. mars 2017, årsmøtet 24. februar 2018, årsmøtet 9. mars 2019,
årsmøtet 10.mars 2020 og årsmøtet 25.mai 2021.

§ 1 Navn og organisasjon

Organisasjonens navn er DansiS (Dansekunst i Stavangerregionen), og ble stiftet 8. mai 2010.
Organisasjonsform er forening. Foreningen har sete i Stavanger, men dekker hele Rogaland.

§ 2 Formål

DansiS skal være en partipolitisk uavhengig interesse-kompetanse og nettverksorganisasjon for dansemiljøet i
Rogaland.
Formålet er å synliggjøre, samle og bedre betingelsene for dansemiljøet i Rogaland.
Foreningen har et ikke-kommersielt formål.

§ 3 Virksomhet

DansiS skal jobbe for sine medlemmer med disse sakene:
• Synliggjøre den profesjonelle dansekunsten i Rogaland.
• Drive informasjonsarbeid.
• Kompetanseheving gjennom klasser, kurs og workshops.
• Drifte prøvelokale for dans i samarbeid med Tou Scene og kunstfabrikk
• Jobbe for økt produksjon av forestillinger ved å kunne tilby prøvelokaler.
• Være nettverksarena.
• Forvalte PRODA Rogaland.

DansiS skal legge til rette for synliggjøring av den profesjonelle dansekunsten og dansekunstnerne i regionen,
samt legge til rette for møter med publikum gjennom workshops, åpne visninger av arbeider i prosess, og
debatter relatert til dansekunst.
DansiS skal være et støttende produksjonsapparat, men skal ikke gå inn og produsere eller co-produsere, men
legge til rette for økt produksjon gjennom å tilby prøvelokaler for dans og legge til rette for samarbeid med
andre institusjoner i regionen.

§ 4 Organer

1. Årsmøtet
2. Styret
3. Administrasjon

§ 5 Medlemskap

Alle profesjonelle dansekunstnere som oppfyller følgende kriterier kan bli medlem i DansiS. Et ordinært
medlemskap fornyes en gang i året.

Medlemmer i DansiS skal:
• ha bo, virke eller tilknytning til Rogaland
• Tilhøre en arena innen dansekunst
• være aktive aktører i perioden hvor de er medlem
• rette seg etter vedtak som fattes på DansiS sitt årsmøte
• Betale medlemskontigent årlig
Medlemskap innvilges av DansiS sin administrasjon etter skriftlig søknad ut fra de kriteriene som er nevnt over.
Kontingentene fastsettes av årsmøtet. DansiS tilbyr støttemedlemskap til de som ikke oppfyller kriteriene for
ordinært medlemskap. DansiS tilbyr også medlemskap for studenter i 2. og 3. klasse, samt PPU-studenter ved



UiS . Stemmerett og medlemsfordeler forutsetter at kontingent er betalt innen fristen.

§ 6 Tap av medlemskap
1. Medlemmer som ikke retter seg etter DansiS vedtekter kan ekskluderes av styret.
2. Medlemmer som skylder kontingent etter purring ekskluderes automatisk.
3. Ankeinstans for eksklusjonsvedtak er årsmøtet.

§ 7 Årsmøtet
• Årsmøtet er organisasjonens øverste myndighet, og avholdes en gang i året. Tid og sted
bestemmes av styret.
• Innkalling til neste årsmøte sendes ut senest en måned før det skal avholdes. Saker og
vedtektsendringer som ønskes behandlet må være styret i hende skriftlig senest to uker før
årsmøtet finner sted. Saksdokumenter sendes ut umiddelbart etter denne frist. Protokoll sendes
ut senest en måned etter at møtet har funnet sted.
• Årsmøte skal godkjenne styrehonorar

§ 9 Stemmeberettigelse
• Alle ordinære medlemmer har stemmerett på årsmøtet.
• Støtte- og studentmedlemmer har ikke stemmerett.
• DansiS sitt styre og administrasjon kan invitere observatører etter egen vurdering, eller etter
ønske fra medlemmene.
• Stemmeberettigede aktører må ha vært medlem i minst en måned i forkant av årsmøtet.
• Alle i styret har stemmerett uavhengig av medlemsstatus.

§ 10 Møteavvikling
Årsmøtet skal
• Godkjenne innkalling og dagsorden
• Velge møteledelse
• Orienteres om årsmelding for foregående år og budsjett for inneværende år
• Behandle regnskap for foregående år
• Behandle organisasjonens handlingsplan for kommende periode
• Behandle vedtektsendringer og innkomne saker
• Velge styre
• Velge valgkomite: minimum to personer som velges for to år
• Velge revisor
Det skal føres vedtaksprotokoll fra årsmøtet.

§ 11 Valg
• Årsmøtet skal velge et styre på minst fire, maksimalt åtte representanter.
• Styret utpeker styreleder og nestleder på første styremøte etter årsmøte.
• Styrets medlemmer velges for 2 år.

§ 12 Ekstraordinært årsmøte
• Ekstraordinært årsmøte avholdes dersom styrets flertall eller minimum 1/3 av DansiS sine
medlemmer skriftlig krever dette.
• Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle saker som møtet er innkalt til å behandle.

§ 13 Styret
Styret er øverste besluttende myndighet for DansiS i perioden mellom to årsmøter. Styret skal følge vedtak og
retningslinjer fattet av årsmøtet, samt de føringer som følger av § 3.
Styret skal avholde styremøte minst fire ganger i året, to i første halvår, og to i annet.

§ 14 Sammensetning
• Styret konstituerer seg selv og utpeker styreleder og nestleder.
• Ved leders frafall trer nestleder inn i lederens sted.
• Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.



§ 15 Styrets arbeidsoppgaver
• Ved årets avslutning er styret ansvarlig for utformingen av årsmelding, handlingsplan, regnskap
og budsjett.
• Styret forbereder årsmøtene.
• Styret kan iverksette nye prosjekter og ansette det antall hel- eller deltidsansatte som er
nødvendig.
• Styret utarbeider stillingsinstrukser for de ulike stillingene.
• Styret utpeker prokurist(er) for DansiS.
• Styret skal føre vedtaksprotokoll.
• Styrets hovedfunksjon er å støtte, utvikle og kontrollere driften av DansiS.

§ 16 Valgkomiteen
• Valgkomitéen bør arbeide for å få inn kandidater som avspeiler dansefeltet på en
hensiktsmessig og fornuftig måte.
• Valgkomitéens arbeid bør påbegynnes senest 1 måned før årsmøtet.
• Valgkomitéen presenterer sin innstilling på årsmøtet.

§ 17 Vedtaksregler
• Alle vedtak fattes ved alminnelig flertall.
• Stemmegiving kan ikke skje ved fullmakt.
• Vedtektsendringer kan kun foretas på årsmøtet, og krever 2/3 flertall blant de frammøtte
stemmeberettigede.
• Vedtektsendringer trer i kraft umiddelbart etter at vedtak er fattet.

§ 18 Beslutningsdyktighet
Årsmøtet er vedtaksdyktig ved representasjon av minimum tre medlemmer. Styrevedtak fattes ved flertall
blant de fremmøte. For vedtaksdyktighet må styret være representert med minimum 3 medlemmer.

§ 19 Økonomi
DansiS regnskap følger regnskapsåret. Revisjon av bøker og bilag foretas av organisasjonens revisor. Innsyn i
styrets disposisjoner skal kunne fremlegges for organisasjonens medlemmer på en måneds varsel.

§ 20 Oppløsning
Oppløsning av organisasjonen kan kun vedtas av et årsmøte, og krever flertall blant de frammøtte
stemmeberettigede. For at vedtaket skal være gyldig kreves flertall for oppløsning av organisasjonen på to
årsmøter etter hverandre som avholdes med ikke mindre enn 2 måneders mellomrom. Ved oppløsning skal
årsmøtet disponere organisasjonens midler etter formålsparagrafen.

§ 20 Ikrafttredelse for vedtektene
Vedtektene trer i kraft 08.05.2010 etter vedtak av Stiftelsesmøtet.
Forandringer trer i kraft 23.06.2012 etter vedtak av årsmøtet.
Forandringer trer i kraft 13.04.2013 etter vedtak av årsmøtet.
Forandringer trer i kraft 08.04.2015 etter vedtak av årsmøtet.
Forandringer trer i kraft 25.03.2017 etter vedtak av årsmøtet.
Forandringer trer i kraft 24.02.2018 etter vedtak av årsmøtet.
Forandringer trer i kraft 09.03.2019 etter vedtak av årsmøtet.
Forandringer trer i kraft 10.03.2020 etter vedtak av årsmøtet.
Forandringer trer i kraft 25.05.2021 etter vedtak av årsmøtet.


