
Felagslóg hjá Sláið Ring
Grein 1.
Navn felagsins er: SLÁIÐ RING, LANDSFELAG FØROYSKUM DANSI AT FRAMA.

Grein 2.
Endamál felagsins er at røkja áhugamálini hjá teimum dansifeløgum, sum eru limir, bøta um korini 
hjá føroyska dansinum og stimbra hugin fyri honum.
Skipa fyri landsumfatandi vitjanum, bæði her heima og uttanlands, men ikki har tey lokalu feløgini 
eru vertir, uttan áheitan frá hesum feløgum.
Heimstaður felagsins er har, tann til eina og hvørja tíð sitandi formaður hevur bústað.

Grein 3.
Felagið verður umsitið av eini trímannanevnd, sum verður vald av umboðsráðnum. Umboðsráðið 
er mannað við einum umboðsráðslimi úr hvørjum limafelag í Føroyum.
Fyri hvønn umboðsráðslim velur hvørt felag ein tiltakslim.
Trímannanevndin – NEVNDIN – skipar seg sjálv við formanni, næstformanni, skrivara og 
kassameistara. Valskeiðið er tvey ár. 
Líka ár standa tveir limir fyri vali, og ólíka ár stendur ein limur fyri vali. 3 tiltakslimir verða valdir. 
Valskeiðið er 1 ár fyri tiltakslimir 
Limir í NEVNDINI skulu vera umboðsráðslimir ella umboðsráðstiltakslimir í hvør sínum felagi.
Trímannanevndin er NEVND felagsins, og tekur sær av áhugmálum felagsins.
Gerðabók skal førast á hvørjum fundi.

Grein 4.
Limir kunnu gerast øll dansifeløg fyri føroyskum dansi heimahoyrandi í Føroyum. Ung í Dansi, ið 
er ungdómsfelag í Sláið Ring, er limur í Sláið Ring eins og onnur dansifeløg fyri føroyskum dansi 
heimahoyrandi í Føroyum. 
Feløg fyri føroyskum dansi uttanlands kunnu tó gerast limir sambært hesum treytum:
A.  Hesi feløg hava uppskots- og talurætt, men ikki atkvøðurætt á ársaðalfundi
B.  Føroysk dansifeløg uttanlands kunnu umboða Føroyar alment við føroyskum dansi í útlondum
     við samtykki frá Sláið Ring.

Grein 5.
Nevndin hevur ábyrgd av, at Sláið Ring er umboðað, har tað tænir áhugamálum felagsins. Hetta 
umfatar eisini umboðan í teimum uttanlandsfeløgum, har Sláið Ring er limur.

Grein 6.
Aðalfundurin er hægsti myndugleiki felagsins og verður hildin um miðjan septembur í Tórshavn.
Allir limir í dansifeløgunum kunnu møta á aðalfundi, men bert umboðsráðslimirnir møta við 
atkvøðurætti, t.e. ein atkvøða til hvørt limafelag.
Aðalfundur og møguligur eykaaðalfundur verður kunngjørdur í minsta lagi fýra vikur fyri fundin 
og verður lýstur á heimasíðu felagsins. Feløgini og umboðráðslimirnir skulu fáa skrivlig boð. Mál 
til aðalfundin skulu verða formanninum í hendi 14 dagar undan aðalfundinum. Kunning um 
innkomin mál til aðalfundin verður send feløgunum og umboðráðslimunum 10 dagar undan 
aðalfundinum.
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Fundarskrá til ársaðalfundin
1. Val av orðstýrara og fundarskrivara.
2. Ársfrágreiðing.
3. Framløga av grannskoðaðum roknskapi til góðkenningar.
4. Viðgerð av innkomnum málum.
5. Ásetan av limagjaldi fyri komandi árið.
6. Val av nevnd og trimum tiltakslimum.
7. Val av grannskoðara.
8. Ymiskt.

Grein 7.
Ársaðalfundurin er viðtøkuførur við teimum møttu umboðsráðslimunum.
Umboðsráðslimur, sum ikki kann møta, skal boða varaumboðnum frá. Kann hesin heldur ikki 
møta, eigur hann at boða formanninum í limafelagnum frá, so felagið kann finna eitt eykaumboð, 
ið so hevur umboðsrættindi á ársaðalfundinum ella eykaaðalfundinum.

Grein 8.
Við atkvøðugreiðslu verður nýttur vanligur meirluti. Sami persónur kann ikki atkvøða fyri fleiri 
feløg. Stendur á jøvnum fellur uppskotið.

Grein 9.
Eykaaðalfundur verður hildin, tá ið minst trý limafeløg krevja tað, og skal kunngerast sum nevnt í 
grein 6. Somuleiðis skal dagsskrá fyri aðalfundin kunngerast. Eykaaðalfundurin skal haldast innan 
tríggjar mánaðar frá tí, at kravið er nevndini í hendi.

Grein 10.
Uppskot, sum skulu viðgerast á aðalfundi ella eykaaðalfundi, mugu vera nevndini í hendi í seinasta
lagi tvær vikur fyri aðalfund ella eykaaðalfund.
Ein samd nevnd kann tó gera frávik frá hesum.

Grein 11.
Limagjaldið skal vera goldið 1. august.

Grein 12.
Um ikki goldið er áðrenn 1. august, skal tað gjaldast skjótast gjørligt.

Grein 13.
Umboðsráðlimur og tiltakslimir fáa ferðaútreiðslurnar í sambandi við fundirnar afturgoldnar frá 
landsfelagnum, móti handan av kvittanum.

Grein 14.
A: Nevndin hevur øll fíggjarlig viðurskifti um hendi. Á ársaðalfundinum skal tó í høvuðsheitum 
fastleggjast ein fíggjarkarmur fyri, hvussu nógv nevndin skal ráða yvir komandi árið.
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Allar umsóknir um peningaligan stuðul skulu vera nevndini í hendi seinast eina viku fyri 
ársaðalfund, har omanfyri nevndi fíggjarkarmur í høvuðsheitum verður lagdur fyri komandi árið. 
Undir serligum umstøðum kann ein samd nevnd gera undantak hesum viðvíkjandi.

B: Formaðurin og kassameistarin saman tekna felagið.

C: Rokniskparárið er frá 01. september til 31. august. 

Grein 15.
Eitt felag kann sigast úr landsfelagnum, tá tað ikki lýkur felagsins viðtøkur.

Grein 16.
Nevndin í Sláið Ring hevur skyldu til skrivliga at boða limafeløgunum frá høvuðstiltøkunum á 
ársaðalfundi og eykaaðalfundi.
Limafeløgini eru bundin av teimum á ársaðalfundi viðtiknu avgerðum, um ikki verður klagað 
skrivtliga til landsfelagið seinast ein mánað eftir, at viðtøkan ella viðtøkurnar eru teimum 
kunnaðar. Verður klagað, velur landsfelagið ein lim og tann, ið klagar, ein lim í ein gerðarrætt. 
Hesir báðir limirnir velja so triðja limin í gerðarrættin. Semjast hesir ikki, verður sorinskrivarin at
velja triðja limin, ið verður formaður, og er teirra avgerð endalig.
Gerðarrætturin skal síðan skrivliga boða landsfelagnum frá úrskurðinum.

Grein 17.
Ein og hvør nevnd og umboðsráð mugu hava sum endamál at stimbra útgávu av kvæðum og 
vísum, menna hin føroyska dansin í skúlum og millum børn og ungdóm og ansa eftir, at 
kvæðaarvur okkara verður brúktur uttan at verða misbrúktur.
Eisini hevur Sláið Ring sum endamál at eggja dansifeløgunum til tiltøk við skipaðum barna- og 
ungdómsdansi.

Grein 18.
Landsfelagið kann avtakast á aðalfundi og einum fylgjandi eykaaðalfundi, ið verður hildin 
tríggjar vikur seinni.
Í báðum førum krevst, at minst tveir triðingar av teimum møttu umboðsráðslimnum atkvøða fyri 
tí.

Grein 19.
Felagsins ognir verða tá at lata tí stovni á Fróðskaparsetri Føroya, ið hevur við savning av 
føroyskum kvæðum og dansi at gera.

============   O   =============
Soleiðis viðtikið á ársaðalfundi á Landsbókasavninum 23. november 1996.
Broytingar gjørdar í grein 6 og 12 á aðalfundi 25. november 2001.
Broyting gjørd í grein 6 á aðalfundi 8. november 2008.

Broytingar eru gjørdar á aðalfundi 19. september 2015 í grein 3, grein 6, grein 9, stykkið C í grein
14 og grein 17.
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