Stadgar

Stadgar för NOFOD – taget vid NOFOD’s generalförsamling den 8 januari 1993
§1 Syfte
Nordiskt Forum för Dansforskning, NOFOD, har till syfte att främja samarbete mellan nordiska dansforskare genom bl.a. att:
 Organisera konferenser och seminarier
 Stimulera forskning och utvecklingsarbete inom dansområdet
 Främja samarbete mellan alla aspekter av dansforskning
 Medverka till spridning av information om och publicering av dansforskning
§2 Hemvist
NOFOD’s hemvist följer styrelsens ordförande och styrelsen väljer adress för NOFOD’s sekretariat
§3 Medlemmar
Medlemskapet är individuellt, och envar som är intresserad av dansforskning kan
bli medlem. Medlemskapet startar i och med inbetalning av medlemsavgiften. Institutioner och organisationer som önskar att bli medlemmar likställes med individuell
medlem.
§4 Medlemsavgift
Medlemsavgiften fastställes av Generalförsamlingen.
§5 Generalförsamling
Generalförsamlingen håller sitt ordinarie möte i samband med konferensen om
detta är möjligt. Generalförsamling hålls inte oftare än en gång om året och icke
mer sällan än vart fjärde år.



Styrelsen kallar till Generalförsamling med brev till varje medlem med minst 3 månaders varsel. Medlemmarna insänder punkter de önskar få behandlade på Generalförsamlingen senast 6 veckor före utsatt mötesdatum. Dagordningen sändes ut till
medlemmarna senast tre veckor före Generalförsamlingen.
Generalförsamlingen skall behandla:
 Verksamhetsberättelse från föregående period.
 Reviderad räkenskap
 Val av styrelse
 Val av 2 revisorer och 2 suppleanter
 Saker som det annars är nödvändigt eller önskvärt att Generalförsamlingen ska
ta ställning till.
Extraordinär generalförsamling skall inkallas när minst 1/3 av medlemmarna i minst
3 medlemsländer önskar det.
§6 Styrelse
Styrelsen består av två representanter från varje nordiskt land. De enskilda ländernas representanter väljes av Generalförsamlingen.
Mandattiden gäller till nästa ordinarie Generalförsamling. Styrelsen konstituerar sig
själv med ordförande, vice ordförande och kassörer på det förstkommande mötet
efter valet. Konstitueringen meddelas medlemmarna per brev. Styrelsen är beslutsaktig när minst 3 länder är representerade.
Om en medlem träder ur styrelsen under pågående mandatsperiod, ber styrelsen
det berörda landet att nominera en ersättare.
§7 Rösträtt vid stämman
Alla medlemmar med minst två månader gammalt medlemskap har rösträtt på General-församlingen, och medlemmar kan vid skriftlig fullmakt överta rösträtt om de
inte har möjlighet att närvara vid Generalförsamlingen. Varje närvarande person på
General-församlingen har bara en extra röst.



Generalförsamlingen avgör vanliga beslut och val med allmän omröstning. Stadgeändringar kräver att ändringarna fattas med minst ¾’s övervikt av de närvarande
vid Generalförsamlingen.
§8 Ekonomi
Räkenskaperna presenteras för varje kalenderår innan avslutningen av första kvartalet samt i samband med Generalförsamlingen. Revisorerna avger sin revisionsberättelse till Generalförsamlingen.
§9 Upplösning
Generalförsamlingen kan bestämma att upplösa föreningen. Förutsättningen är att
minst ¾ av de närvarande vid Generalförsamlingen är eniga i beslutet. Vid detta
tillfälle må Generalförsamlingen välja en eller flera nordiska institutioner med närbesläktade intresseområden och syften, som då vill överta föreningen egendom



