Vedtekter for foreningen VikingMUD

Bylaws for the organisation VikingMUD

§1
Foreningens navn
Foreningens navn er VikingMUD og ble stiftet den
14.11.2021.

§1
Organisation’s name
The name of the organisation is VikingMUD, and it was
founded 14.11.2021.

§2
Formål
§ 2-1
Foreningens formål er å sikre fremtidig drift av
det online tekstbaserte eventyrspillet VikingMUD, med
tilhørende domenenavn og internettjenester.

§2
Purpose
§ 2-1
The purpose of the organisation is to secure
future operation of the online text-based adventure
game VikingMUD, with related domain name and web
services.

§ 2-2
Spillet VikingMUD har en egen administrasjon
som styrer seg selv. Denne foreningen, hverken årsmøte
eller styret, kan ikke instruere eller styre denne interne
administrasjonen.
§3
Juridisk person
Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk
person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.
§4
Juridisk geografisk tilhørighet
Foreningen vil være registrert i Norge i Enhetsregisteret
og være underlagt norsk lovgiving.

§ 2-2
VikingMUD the game has an internal, self
governing administration. This organisation, nor its
Annual Meeting, nor its Board, can instruct or govern
this internal administration.
§3
Legal person
The organisation is self-owned, and is an independent
legal entity with impersonal and limited liability for
debt.
§4
Legal geographic affiliation
The organisation will be registered in the Norwegian
Business Register and will be subject to Norwegian laws.

§5
Medlemmer
Alle som eier en karakter i spillet VikingMUD med minst
nivå Wizard, og som har betalt den av årsmøtet vedtatte § 5
Members
kontingent, regnes som medlem
Anyone who owns a character in the game VikingMUD
with at least level Wizard and has paid the membership
§6
Stemmerett og valgbarhet
dues determined by the Annual Meeting.
Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til
tillitsverv i foreningen. Administratorer i spillet har to
§6
Voting rights and eligibility
stemmer hver. Alle andre medlemmer har en stemme.
All members have the right to vote and are eligible for
board positions. In game Administrators have two votes
§7
Kontingent
each. All other members have one vote each.
Kontingenten fastsettes av årsmøtet.
§7
Membership dues
§8
Årsmøte
Membership dues are determined by the Annual
§ 8-1
Årsmøtet avholdes hvert år i senest løpet av
Meeting
mai måned og er er foreningens høyeste myndighet.
§8
Annual Meeting
§ 8-2
Innkalling til årsmøtet skal sendes ut minst to
§ 8-1
The Annual Meeting is held every year, at the
uker før årsmøtet. Dagsorden og innsendte saker skal
latest during May, and is the organisation’s highest
kunngjøres minst én uke før på foreningens
authority.
hjemmesider. Styret forbereder sakliste, og kaller inn til
årsmøtet.
§ 8-2
Summons to the Annual Meeting shall be sent
out at least two weeks ahead of the meeting. Agenda
§ 8-3
Alle medlemmer har adgang til årsmøtet.
and submitted issues shall be published on the
Årsmøtet kan gjennomføres hel- eller deldigitalt.
organisation’s website at least one week ahead of the
meeting. The Board prepares the agenda and summons
§ 8-4
Årsmøtet er vedtaksdyktig med det antall
to the Annual Meeting.
stemmeberettigede medlemmer som møter.
§ 8-3
All members shall have access to the Annual
Meeting, which can be fully or partially digitally held.

§ 8-5

Møteleder og referent velges av årsmøtet.

§ 8-6
Avstemminger gjøres åpent. Men hvis minst ett
stemmeberettiget deltager på årsmøtet krever det skal
den aktuelle voteringen gjøres hemmelig.
§ 8-7
Ved valg kreves minst 50% av stemmene. Ved
stemmelikhet avgjøres voteringen ved omvalg mellom
de alternativene som etter første voteringsrunde fikk
mer enn 20% av stemmene. Dersom ingen fikk mer enn
20% av stemmene, blir det omvalg mellom de to
alternativene med flest stemmer.
§ 8-8
Årsmøtets vedtak er gjeldende umiddelbart
etter at møtet er hevet.
§9
Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
1.
Behandle årsmelding/regnskap
2.
Behandle innkomne forslag
4.
Fastsette kontingent
5.
Velge styre
§ 10
Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer
det, eller minst 10% av de stemmeberettigede
medlemmene krever det. Ekstraordinært årsmøte kan
bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er
kunngjort i innkallingen.
§ 11
Styret
Foreningen ledes av et styre på minst tre medlemmer.
Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret
velger selv sin leder og nestleder, og eventuelle andre
roller for styremedlemmene.

§ 8-4
The Annual Meeting is quorate with the
number of eligible votes present.
§ 8-5
The chair of the meeting and minute taker are
elected by the Annual Meeting.
§ 8-6
All votes shall be conducted in the open, unless
at least one eligible member demands a secret vote.
§ 8-7
All votes demand at least 50% of the eligible
votes. If more than one alternative has the same
number of votes, a new vote is called between the
alternative with more than 20% of the votes. If no
alternative got more than 20% of the votes, the vote is
between the two alternatives with the most votes.
§ 8-8
The resolutions of the annual meeting are valid
immediately after the meeting has been adjourned.
§9
The tasks of the Annual Meeting
The Annual Meeting shall:
1.
Process annual report / accounts
2.
Process received proposals
4.
Determine membership dues
5.
Elect the Board
§ 10
Extraordinary annual meetings
Extraordinary annual meetings are held when the board
so decides, or at least 10% of the voting members so
require. An extraordinary annual meeting can only
consider and make a decision in the matters announced
before the Meeting.

§ 11
The Board
The organisation is led by a Board of at least three
members. The Board is the highest authority between
Styremedlemmenes funksjonstid er 2 år. Et medlem som the Annual Meetings. The Board elects its own chair and
trer ut av styret kan gjenvelges.
deputy chair, and any other roles for the Board
members.
Ved behov kan det enkelte styremedlemm gi fullmakt til
andre til å stemme eller signere på sine vegne.
The term of office of the Board members is 2 years. A
member who resigns from the Board can be re-elected.
§ 12
Signatur
Organisasjonen tegnes av styrets leder alene eller to
If needed, each Board member can issue power of
styremedlemmer i fellesskap.
attorney to another for the sake of voting or signing.
§ 13
Vedtektsendring
Endringer i disse 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.

§ 12
Signature
The organization is signed by the chair of the board
alone or two Board members jointly.
§ 13
Amendment of the Bylaws
Amendments to these bylaws can only be made at an
ordinary or extraordinary annual meeting after having
been on the agenda, and a 2/3 majority of the votes
cast is required.

§ 14
Oppløsning, sammenslutning og deling
Oppløsning av foreningen kan bare behandles på
ordinært årsmøte, og det kreves 2/3 flertall. Det kan
velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen.
Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får
stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.
Foreningens formue skal etter oppløsning og
gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider
for å fremme. En gyldig mottaker må derfor også velges.
Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller
andel av disse.
Sammenslutning med andre foreninger eller deling av
foreningen anses ikke som oppløsning.
Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige
vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar
med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 13.
Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for
sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme
over. Ved sammenslutning eller deling skal det
innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.

§ 14
Dissolution, association and partition
Dissolution of the organisation can only be considered
at the ordinary Annual Meeting, and a 2/3 majority is
required. A liquidation board can be elected to be in
charge of the liquidation. The ordinary board can be
elected to the liquidation board, and will be given a
position as the liquidation board if no election is made.
The organisation’s assets shall, after dissolution and
debt settlement, accrue to the purpose the organisation
works to promote. A valid recipient must therefore also
be selected.
No members are entitled to the organisation’s funds or
share of these.
Merger with other organisation or division of the
organisation is not considered a dissolution.
Decisions on mergers / divisions and necessary
amendments to the bylaws in connection with this are
made in accordance with the provisions on
amendments to the bylaws, cf. section § 13. In this
connection, the Board shall prepare a plan for the
merger / division which the Annual Meeting shall vote
on. In the event of a merger or division, the consent of
the Organisation's creditors must be obtained.

