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Vedtægter for NOFOD vedtaget på NOFOD´s Generalforsamling den 8. januar 
�993.

§�. Formål 
Nordisk Forum for Danseforskning, NOFOD, har til formål at fremme samarbejdet 
mellem nordiske danseforskere gennem blandt andet at:

organisere konferencer og seminarier, 
stimulere forskning og udviklingsarbejde indenfor dans
fremme samarbejdet mellem alle aspekter af danseforskning
medvirke til udbredelsen af information og publicering af danseforskning.

§2  Hjemsted
NOFOD´s hjemsted følger bestyrelsens formand, og bestyrelsen vælger adresse 
for NOFOD´s sekretariat. 

§3 Medlemmer
Medlemskab er individuelt, og enhver som er interesseret i danseforskning kan 
blive medlem. Medlemskabet begynder ved indbetaling af kontingent. Institutio-
ner eller organisationer som ønsker at være medlem ligestilles med det individu-
elle medlem. 

§4 Medlemskontingent
Medlemskontingentet fastsættes af Generalforsamlingen.

§5 Generalforsamling
Der afholdes ordinær Generalforsamling i forbindelse med et konference eller se-
minar, hvis dette er muligt. Generalforsamlingen afholdes ikke oftere end en gang 
om året og ikke sjældnere end hvert fjerde år. 

Bestyrelsen indkalder til Generalforsamling med brev til hvert medlem om med 
mindst 3 måneders varsel. Medlemmer indsender de punkter, som de ønsker 
behandlet på Generalforsamlingen senest 6 uger før mødedatoen. Dagsorden 
udsendes til medlemmerne senest tre uger før Generalforsamlingen. 
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Generalforsamlingen skal behandle:
beretning om virksomheden i den forløbne periode, 
revideret regnskab, 
valg af bestyrelse,
valg af 2 revisorer og 2 suppleanter, 
sager som det ellers er nødvendigt eller ønskeligt at Generalforsamlingen skal 
tage stilling til.

ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes når mindst �/3 af medlemmerne i 
mindst 3 medlemslande ønsker det.

§6 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af op til to repræsentanter fra hvert af de nordiske lande. Det 
enkelte lands repræsentanter vælges på Generalforsamlingen. 

Mandatperioden gælder til næste ordinære Generalforsamling. Bestyrelsen konsti-
tuerer sig selv med formand, næstformand, kasserer på førstkommende møde efter 
valget. Konstitueringen meddeles medlemmerne pr. brev. Bestyrelsen er beslut-
ningsdygtig når mindst 3 lande er repræsenteret. 

Hvis et medlem udgår af bestyrelsen i mandatperioden, beder bestyrelsen det 
pågældende land om at nominere en erstatning.
 
§7  Stemmeret og afstemning
Alle medlemmer med mindst to måneders medlemskab har stemmeret på Gene-
ralforsamlingen, og medlemmer kan ved skriftlig fuldmagt overdrage deres stem-
meret, hvis de ikke selv kan være til stede på Generalforsamlingen. Hver frem-
mødte person på Generalforsamlingen har kun én ekstra stemme.

Generalforsamlingen tager som oftest beslutninger og foretager valg, men ved 
åben stemmeprocedure. Vedtægtsændringer kræver at ændringerne fattes med 
mindst 3/4 flertal af de tilstedeværende på Generalforsamlingen.

§8 Økonomi
Der præsenteres et regnskab for hvert kalenderår inden afslutningen af �. kvartal 
samt i forbindelse med Generalforsamlingen. revisoren afgiver revisionsberetnin-
gen til Generalforsamlingen.
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§9 Opløsning
Generalforsamlingen kan vedtage at opløse foreningen. Forudsætningen herfor 
er, at mindst 3/4 af de tilstedeværende på Generalforsamlingen er enige i beslut-
ningen. I dette tilfælde må Generalforsamlingen udvælge en eller flere nordiske 
institutioner med beslægtede formål, som så vil overtage foreningens ejendom.

valg af 2 revisorer og 2 suppleanter, 
sager som det ellers er nødvendigt eller ønskeligt at Generalforsamlingen skal 
tage stilling til.

  






