
Vedtekter  for Norsk Biodanza Lærerforening (NBL)  

  

  

§1 Navn og eierskap  

Organisasjonens navn er Norsk Biodanza Lærerforening (forkortet NBL). Foreningen er selveiende, 

det vil si at ingen kan disponere foreningens formue, har krav på utdeling av overskudd eller hefte 

for gjeld.  

  

  

§2 Formål NBL er en nasjonal paraplyorganisasjon for Biodanzalærere godkjent av den 

internasjonale hovedorganisasjonen ansvarlig for godkjenning av Rolando Toro System 

Biodanzalærere (heretter kalt IBF) og skal arbeide for å spre kunnskap om Biodanza i Norge samt 

arbeide for å fremme interessene til Biodanzalærere i Norge.    

  

  

§3 Verdier NBL er fundamentert i det biosentriske prinsipp som innebærer å sette livet i sentrum. 

NBL arbeider for et tillitsvekkende og respektfullt miljø hvor vi er åpne, rause og støttende for 

hverandre.  

  

  

§4 Foreningens oppgaver NBL skal arbeide for å bedre rammevilkårene for medlemmene og være et 

felles kompetansehevende møtepunkt for medlemmer. NBL skal arbeide for å gi medlemmene et 

tilbud som er med på å videreutvikle medlemmene samt bidra til å øke profesjonaliteten blant 

lærerne. NBL skal lage og sørge for å ha et ajourført register over IBF-godkjente og utøvende 

Biodanzalærere i Norge. NBL skal arbeide for å utforme en plattform som skal markedsføre 

foreningens medlemmer.  

  

  

§5 Medlemskap og kontingent NBL er en frivillig interesseorganisasjon og er åpen for 

Biodanzalærere i Norge som er ferdig IBF-sertifisert eller underviser under supervisjon. Det 

forutsettes at alle er utdannet ved en IBF-godkjent Rolando Toro System Biodanzaskole. Det kreves 

at medlemmene vil være med å bidra til oppfyllelsen av foreningens formål og oppgaver.  

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent 

for mer enn 1 år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem 

av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.   
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§6 Årsmøte Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen slutten av 

mars, og innkalles av styret med 1 måneds varsel med skriftlig melding til medlemmene.  Forslag 

som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig 

saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.   

  

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å 

være til stede. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmer som møter. Ingen har mer enn en 

stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak 

for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal 

anses som ikke avgitt.  

  

Årsmøtet har følgende oppgaver: Behandle NBLs årsmelding. Behandle NBLs regnskap i revidert 

stand. Behandle innkomne forslag. Fastsette årskontingenten. Vedta NBLs budsjett. Velge 

styremedlemmer.  

  

  

§7 Ekstraordinært årsmøte  Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst 

1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det.   

  

Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære årsmøter.  

  

  

§8 Styret NBL ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret består av minst 3 

medlemmer; Styreleder, nestleder/kasserer og sekretær. I tillegg kan det være inntil 2 

styremedlemmer. Styret velges for 2 år, med mulighet for gjenvalg.  

  

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. 

Styret skal avholde minst 1 styremøte i året.   

  

Styret oppnevner møteleder og referent ved årsmøtet.  

  

Styret er vedtaksdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av 

de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller styrelederens stemme dobbelt.  

  

  



§9 Styrets oppgaver Iverksette årsmøtets bestemmelser. Oppnevne etter behov 

komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse. Administrere og 

føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi og eiendeler i henhold til de til enhver tid 

gjeldende instrukser og bestemmelser. Representere foreningen utad.  

§10 Signaturrett NBL signatur undertegnes av styreleder og kasserer. Ved forfall av styreleder trer 

nestleder inn i funksjonen, ved forfall av nestleder går et annet styremedlem inn i funksjonen.  

  

  

§11 Økonomi Foreningen kan skaffe seg inntekt fra egne aktiviteter og arrangementer. Foreningens 

midler skal brukes i overensstemmelse med formålsparagrafen.  

  

  

§12 Regnskap Foreningens regnskapsår er kalenderåret. Regnskapet for det foregående år utsendes 

medlemmene sammen med dagsorden til årsmøtet.  

  

  

§13 Endring av vedtekter Endringer i foreningens vedtekter kan bare foretas på ordinært eller 

ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte 

stemmene.  

  

  

§14 Eksklusjon Styret kan innstille til eksklusjon av et medlem hvis denne motarbeider foreningens 

formål. Bestemmelse av eksklusjon kan kun finne sted på årsmøtet og krever 2/3 flertall av de 

avgitte stemmene.  

  

  

§15 Oppløsning Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Dersom 

oppløsning blir vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. 

For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. 

  

 


