1

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND
VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 31. JANUAR 2007.
ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 10. SEPTEMBER 2011
OG GJØRES GJELDENDE FRA 11. SEPTEMBER 2011.

KAPITTEL 1
INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1-1 Virkeområde
Disse vedtekter gjelder for alle organisasjonsledd og all aktivitet organisert under Norsk Quizforbund (NQF).
NQF er den øverste myndighet for den organiserte quizsporten i Norge.

§ 1-2 Formål
NQFs formål er:
*

Forbundet har som formål å organisere og fremme quizsporten innenfor Norges grenser.

§ 1-3 Oppgaver
NQF skal på ikke-kommersielt grunnlag:
*
*

Arbeide for utbredelse av quizaktiviteter i landet, og representere den internasjonalt gjennom
International Quizzing Association (IQA).
Lede den organiserte quizsporten i landet og norsk deltakelse i internasjonale mesterskap.

KAPITTEL 2
ORGANISASJONSSTRUKTUR OG MEDLEMSKAP

§ 2-1 Forvaltningsnivåer
Organisasjonen har ett funksjons- og forvaltningsnivå underlagt generalforsamlingen, som er den øverste
myndighet:
*

Forbundsnivået med Forbundsstyret og oppnevnte komiteer som de utøvende organ. Forbundsstyrets
og komiteenes løpende virksomhet administreres av forbundsstyret.

§ 2-2 Medlemskap
Medlemskap i forbundet er personlig.

§ 2-3 Kontingenter og avgifter
Medlemmet skal betale årskontingent til forbundet. Kontingenten fastsettes av forbundsstyret.
Forbundsstyret kan fastsette avgift for deltakelse i norgesmesterskap og i internasjonale mesterskap.
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KAPITTEL 3
GENERELLE RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER

§ 3-1 Medlemmenes rettigheter
Hvert medlem som har betalt sin kontingent og overholdt øvrige forpliktelser er sikret de tilbud, den bistand og
service, og de konkurransemuligheter som organisasjonen i sin helhet tilbyr sine medlemmer.
Hvert enkeltmedlem som har sine forpliktelser i orden, har rett til gjennom regelfestete kanaler å utøve innflytelse
på organisasjonens ledelse og drift.

§ 3-2 Medlemmenes forpliktelser
Ethvert medlem skal etterleve organisasjonens vedtekter og bestemmelser på en høvisk måte som styrker
fellesskapet og det sosiale miljø.
Ethvert medlem som deltar i en av forbundets konkurranser, plikter å etterfølge konkurransereglementet som av
arrangementsansvarlig er fastsatt å gjelde for konkurransen. Ved fusk har arrangementsansvarlig anledning til å
bringe saken inn for forbundsstyret, som har myndighet til å utestenge fuskende deltaker fra forbundets
arrangementer i inntil to år.
Ethvert medlem plikter å påta seg verv i organisasjonen og utføre andre oppgaver for fellesskapet dersom helse
eller andre særlige hensyn ikke er til hinder for det.

§ 3-3 Organisasjonsleddenes forpliktelser
Ethvert organisasjonsledd skal overholde NQFs vedtekter og bestemmelser og opptre på en måte som tjener
fellesskapets beste og fremmer organisasjonens formål.
Ethvert organisasjonsledd plikter å gjennomføre de oppgaver som overordnet myndighet pålegger.

KAPITTEL 4
ORGANISATORISKE BESTEMMELSER FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD

§ 4-1 Innkalling til generalforsamling - frister og forslagsrett
Ordinær generalforsamling skal avholdes hvert år i forbindelse med arrangement av Norgesmesterskapet.
Begrunnet forslag til generalforsamling kan fremmes av medlemmet senest innen to uker før årsmøtet.
Fullstendig dagsorden, beretninger, revidert regnskap, og innkomne forslag skal forbundsstyret kunngjøre innen
en uke før årsmøtet.
Frister for innkalling til generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling er tre uker.

§ 4-2 Generalforsamlingens forhandlinger
Generalforsamlingen ledes av valgt dirigent.
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Over generalforsamlingens forhandlinger føres protokoll. Protokollen skal underskrives av 2 representanter valgt
av generalforsamlingen. Forbundsstyret skal publisere protokollen fra generalforsamlingen senest 2 uker etter
møtet.

§ 4-3 Vedtaksførhet
Lovlig innkalt generalforsamling kan treffe vedtak med det antall medlemmer som møter.
På generalforsamlingen kan ikke behandles forslag om endring av vedtekter eller bestemmelser som ikke er
oppført på den utsendte saksliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøte vedtar det. Slik beslutning
må tas i forbindelse med vedtak om godkjennelse av sakslisten.
Forbundsstyret er vedtaksdyktig når et flertall av styret møter.

§ 4-4 Stemmerett og valgbarhet.
Ethvert medlem som har sine forpliktelser i orden og er fylt 18 år, har stemmerett og er valgbar til verv i
organisasjonen.
Rett til å møte på generalforsamling reguleres under § 5-2.

§ 4-5 Stemmegivning
Hvert medlem har en stemme. Hvert medlem kan i tillegg ha fire stemmefullmakter.
Med mindre annet er bestemt i denne vedtekt, skal et vedtak i alle organisasjonsledd for å være gyldig være
truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. På generalforsamlingen er dirigentens stemme avgjørende
ved stemmelikhet bortsett fra ved valg.
Valg skal foregå skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Bare foreslåtte
kandidater kan føres på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte
kandidater, teller ikke og stemmeseddelen anses som ikke avgitt. Ved stemmelikhet foretas omvalg, ved fortsatt
stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.
§ 4-6 Habilitet
Enhver som har verv i et organisasjonsledd som tilrettelegger eller tar avgjørelser, plikter å vurdere sin habilitet
og selv meddele om det foreligger inhabilitet eller det er tvil om habiliteten. Inhabilitet foreligger når:
*
Vedkommende er part i saken.
*
Vedkommende er i slekt med part(er) i saken i oppstigende og nedstigende linje eller i sidelinje så nær
som søsken.
*
Vedkommende er gift, samboer eller forlovet med part i saken.
*
Vedkommende er leder for eller har ledende stilling i eller er medlem av styret i et foretak som er part i
saken.
Likeså er en person inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til
vedkommendes upartiskhet, blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig
fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til.
Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelsen er reist av noen part.
Inhabiliteten skal ikke gjøres gjeldende dersom det er åpenbart at den tillitsvalgtes eller ansattes tilknytning til
saken eller part(ene) ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og sportslige interesser ikke tilsier at
vedkommende bør vike sete.
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Habilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organ.

§ 4-7 Kjønnsfordeling
I forbundsstyret skal om mulig begge kjønn være representert. Organisasjonen skal for øvrig bestrebe seg på at
begge kjønn blir rimelig representert i alle organisasjonsledd.

KAPITTEL 5
GENERALFORSAMLING

§ 5-1 Øverste myndighet
Som øverste myndighet er det generalforsamlingen som vedtar vedtekter og bestemmelser for alle ledd i
organisasjonen. Det fastsetter organisasjonens struktur og oppbygging.

§ 5-2 Representasjon på generalforsamlingen
Med stemmerett møter:
•

Alle medlemmer som har betalt årskontingenten.

§ 5-3 Generalforsamlingens oppgaver
Generalforsamlingen skal:
*
Foreta manntall og godkjenne avgitte fullmakter.
*
Velge dirigent og sekretær. Denne overtar sine funksjoner umiddelbart etter valget.
*
Godkjenne innkalling og dagsorden.
*
Velge 2 representanter til å underskrive protokollen.
*
Behandle forbundsstyrets beretning for generalforsamlingsperioden og fatte vedtak om ansvarsfrihet for
styret.
*
Behandle de avsluttede og reviderte regnskaper for generalforsamlingsperioden, og fatte vedtak om
ansvarsfrihet for styret.
*
Behandle forslag til endringer av vedtekter og strukturelle organisatoriske endringer.
*
Behandle innkomne forslag.
*
Foreta valg til følgende tillitsverv:
- President, jfr. § 6-1
- Styremedlemmer til forbundsstyret, jfr. § 6-1
- Valgkomité bestående av leder, nestleder.
*
Foreta valg av revisor.

§ 5-4 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal holdes når forbundsstyret eller minst 1/3 av medlemmene krever det.
På ekstraordinær generalforsamling kan bare behandles saker som kravet om ekstraordinær generalforsamling
omfatter, og som er kunngjort i innkallingen.
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KAPITTEL 6
FORBUNDSSTYRE
§ 6-1 Forbundsstyrets sammensetning
Forbundsstyret består av president og minst 4 medlemmer som velges av generalforsamlingen.
Presidenten og medlemmene velges for en periode på to år. Presidenten og to styremedlemmer velges på
generalforsamlinger i oddetallsår. De to øvrige styremedlemmene velges i partallsår. Styret konstituerer seg på
første møte etter generalforsamlingen.
Ved presidentens ordinære avgang kan styremedlem som har sittet ett år av sin toårsperiode, velges til president
på lik linje med andre medlemmer. Det skal i tilfelle avholdes suppleringsvalg av nytt styremedlem som sitter det
andre året av den ledige styreplassen. Suppleringsvalg skal også foretas dersom presidenten eller et styremedlem
trekker seg eller faller fra i løpet av en periode, dersom dette fører til at styrets sammensetning ikke lenger
oppfyller bestemmelsene i ledd 1.
Presidenten innkaller og leder møtene. Det bør søkes avholdt minst 4 møter i året, og alltid når minst 3 av styrets
medlemmer krever det.
For øvrig kan innkalles ledere av forbundets komiteer og forbundsstyrets oppnevnte utvalg dersom disse ikke er
medlemmer av styret. Alle forannevnte møter med talerett.

§ 6-2 Forbundsstyrets oppgaver
Forbundsstyret leder NQFs virksomhet mellom generalforsamlingene og skal:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*

Iverksette generalforsamlingens beslutninger og håndheve forbundets vedtekter og bestemmelser.
Besørge løpende forretninger.
Forvalte forbundets midler og eiendeler og meddele prokura.
Godkjenne opptak av nye medlemmer.
Kontinuerlig arbeide med informasjons- og rekrutteringstiltak.
Oppnevne turneringsutvalg og andre utvalg og arbeidsgrupper etter behov, samt utarbeide instruks for
disse.
Representere NQF innenlands og internasjonalt.
Sette opp en nasjonal terminliste og kunngjøre denne for medlemmene.
Organisere gjennomføring av Norgesmesterskapet. Arrangementet kan gjennomføres i samarbeid
kommersielle aktører.
Organisere gjennomføring av den norske delen av Verdensmesterskapet individuelt. Arrangementet kan
gjennomføres samtidig på flere steder i landet. Arrangementet kan gjennomføres i samarbeid med
kommersielle aktører.
Organisere landslag og andre nødvendige tiltak for deltakelse i internasjonale mesterskapsturneringer.
Utarbeide og legge fram for generalforsamling beretning og revidert regnskap, og for øvrig forberede
alle andre saker som skal behandles på generalforsamlingen.
Publisere generalforsamlingens protokoll på forbundets hjemmeside.

KAPITTEL 7
KOMITEER, UTVALG OG ARBEIDSGRUPPER

§ 7-1 Definisjon og formål
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Hensikten med komiteer, utvalg og arbeidsgrupper er at særlige forvaltningsmessige oppgaver delegeres til dertil
oppnevnte organisasjonsledd. Begrepene skal oppfattes og brukes enhetlig i hele organisasjonen således:
*
*
*
*

En komité er et organ som oppnevnes av generalforsamlingen.
Et utvalg er et organ som oppnevnes av forbundsstyret.
En arbeidsgruppe er et organ i alle organisasjonsledd med kortsiktig eller tidsavgrenset funksjon.
Forannevnte organer står ansvarlig overfor det organisasjonsledd som har foretatt oppnevningen.

§ 7-2 Valgkomité
Generalforsamlingen skal velge en valgkomité bestående av leder og nestleder.
Valgkomiteen skal, innen en på forhånd fastsatt tidsfrist, legge fram forslag til valg av tillitsvalgte på
generalforsamlingen. Innstillingen fremmes via forbundsstyret til generalforsamlingen, jfr. § 4-1.

§ 7-3 Andre komiteer, utvalg og arbeidsgrupper
Generalforsamlingen og forbundsstyret kan til enhver tid opprette andre komiteer/utvalg og arbeidsgrupper de
har behov for.

KAPITTEL 8
DAGLIG LEDER OG SIGNATUR

§ 8-1 Daglig leder
Presidenten er NQFs daglige leder.

§ 8-2 Signatur
Presidenten innehar signatur på vegne av NQF.

KAPITTEL 9
OPPLØSNING OG VEDTEKTSENDRING
§ 9-1 Oppløsning
Forslag om oppløsning av NQF skal behandles på generalforsamling. Sådant forslag må være kunngjort for alle
medlemmer minst 1 måned før generalforsamlingen avholdes.
Vedtak om oppløsning er gyldig dersom minst 3/4 av de møtende medlemmer stemmer for forslaget. Blir
oppløsning vedtatt, skal generalforsamlingen også bestemme hvordan NQFs midler skal anvendes.

§ 9-2 Vedtektsendring
Vedtak om vedtektsendring er gyldig dersom minst 2/3 av de møtende stemmer for forslaget.
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