Ung í dansi
1. Felagið er barna- og ungdómsfelagsskapur í Sláið Ring, landsfelag føroyskum dansi at
frama.
2. Navn felagsins er Ung í dansi.
3. Endamál felagsins er at styrkja og menna áhugan fyri føroyskum dansi millum børn og ung í
Føroyum.
4. Heimstaður felagsins er har, tann til eina og hvørja tíð sitandi formaður hevur bústað.
5. Felagið verður fíggja við stuðli frá Sláið Ring og øðrum. Stuðulin frá Sláið Ring verður
veittur til hvørja verkætlan sær.
6. Øll undir 30 ár, við áhuga fyri føroyskum dansinum, og sum eru virkin í einum av
limafeløgunum hjá Sláið Ring, kunnu gerast limir í felagnum.
7. Limagjaldið er 100 krónur pr. lim.
8. Í nevnd felagsins verða valdir 3 limir og 2 varalimir. Valskeiðið fyri nevndarlimir er 2 ár.
Líka ár standa tveir limir fyri vali, og ólíka ár stendur ein limur fyri vali. Varanevndarlimir
verða valdir á hvørjum ári. Nevndin skipar seg sjálv við formanni, næstformanni og
skrivara. Kassameistarin í Sláið Ring er kassameistari í felagnum Ung í dansi.
9. Aðalfundur er hægsti myndugleiki felagsins. Aðalfundur verður hildin í september mánaði á
hvørjum ári, og verður lýstur á heimasíðuni hjá Sláið Ring – www.sr.fo – í seinasta lagi 14
dagar frammanundan. Atkvøðurætt hava allir limir, ið hava goldið limagjald fyri seinasta
árið. Limur skal vera fyltur 18 ár fyri at vera valdur í nevnd.
10. Fundarskráin til ársaðalfundin:
a. Val av orðstýrara og fundarskrivara
b. Ársfrágreiðing
c. Framløga av grannskoðaðum roknskapi til góðkenningar
d. Viðgerð av innkomnum málum.
e. Nevndar- og varalimir verða valdir
f. Val av grannskoðara
g. Ymiskt
11. Fíggjarár felagsins er frá 01.09 til 31.08.
12. Nevndin hevur ábyrgd av rakstri felagsins og til at útinna endamál felagsins í verki.
13. Felagið hevur ábyrgd yvir fyri nevndini í Sláið Ring, og skulu øll tiltøk verða gjørd í samráð
við formannin í Sláið Ring. Felagið letur Sláið Ring ársfrágreiðing og roknskap.
14. Hendan reglugerð kann ikki vera broytt uttan á vanligum aðalfundi.
15. Eykaaðalfundur kann verða hildin, tá ein fjórðingur av felagslimunum krevja tað. Umbøn
um eykaaðalfund skal latast nevndini skrivliga. Eykaaðalfundur skal lýsast á heimasíðuni
hjá Sláið Ring – www.sr.fo – í seinasta lagi 14 dagar frammanundan. Eykaaðalfundurin skal
haldast innan tríggjar mánaðar eftir at umbønin er nevndini í hendi.
16. Felagið kann avtakast á aðalfundi og einum fylgjandi eykaaðalfundi, ið verður hildin tríggjar
vikur seinni.
17. Í báðum førum krevst, at minst tveir triðingar av teimum møttu limunum atkvøða fyri tí.
18. Verður felagið avtikið verða ognir felagsins latnar til Sláið Ring, Landsfelag føroyskum
dansi at frama.

