Vedtekter Dalane Blues Festival
§ 1 Navn
a) Foreningens navn er Dalane Blues Festival. Foreningen ble stiftet i april 2006.
b) Foreningens hjemsted er Egersund kommune i Rogaland.

§ 2 Form, tilslutning
Dalane Blues Festival er en selvstendig, ideell organisasjon.
§ 3 Formål
Dalane Blues Festival sitt formål er å fremme interessen for levende musikk i Dalane regionen. Festivalen ønsker
å presentere ulike musikalske stilarter, men har sin forankring i bluessjangeren. Festivalen drives på idealistisk
basis. Ingen i festivalen skal motta lønn såfremt dette er diskutert og godkjent av en felles festivalkomitè.

§ 4Styret
Dalane Blues Festival ledes av en festivalkomite bestående av 12 personer hvorav 5 av disse utgjør hovedstyret
og det som betegnes som festivaladministrasjonen. Disse 5 personene er registrert i Brønnøysund registeret.. De
5 personene som er registrert i Brønnøysund har et spesielt ansvar for festivalens økonomiplanlegging og
sponsorarbeid. Dette innebærer å lage forslag til budsjett som skal godkjennes av en samlet komité ved utgangen
av oktober hvert festivalår, gjennomgang av forrige års regnskap i forkant av dette, samt planlegging av
sponsorstrategier.
De resterende 8 personene er ikke registrert i Brønnøysund registeret, men utgjør resten av festivalkomiteen. Alle
medlemmene i komiteen har en stemme hver ved avstemminger innad i komiteen
Følgende personer utgjør festival administrasjonen: Daglig leder, festivalleder, nestleder, leder servering, samt
leder artist. Festivaladministrasjonen velges ikke på årsmøtet. Ved frafall av styremedlemmer er det opptil en
samlet komitè å finne nye styrerepresentanter.
§ 5Festivalkomiteen
Ved årsmøtet i 2011 ble følgende 4 komité medlemmer valgt for 3 år: Leder arrangementsteknisk, leder booking,
leder UBC og leder vakt. Følgende komité medlemmer ble valgt for enda ett år: Leder bærecrew, kasserer, leder
transport og leder sponsor. Festivalkomiteen er selv ansvarlige for å finne nye medlemmer i komiteen dersom
noen trekker seg ut, eller dersom en vervperiode er fullført. Dog vil gode forslag fra personer i dugnadsapparatet
bli vurdert nøye.
Komiteen er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede og vedtak gjøres med alminnelig
flertall. Ved stemmelikhet har daglig leder dobbeltstemme.
Styret forbereder og sørger for at neste årsmøte finner sted.
Styret forplikter seg til å følge vedtekter og retningslinjer vedtatt av årsmøtet.
Styret er økonomisk ansvarlig for Dalane Blues Festival.
Det skal føres referat fra alle komité møter

§ 6 Årsmøtet
Årsmøtet er Dalane Blues Festival sin øverste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av februar.
Årsmøtet skal
a) Velge møteleder og referent
b) Behandle styrets årsmelding
c) Behandle styrets regnskap og budsjett
d) Valg av nye komitemedlemmer.
Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt, dvs. ved kunngjøring seinest 1 uke før det skal avholdes.
Saksdokumentene skal være disponible seinest en uke før årsmøtet.
Vedtak på årsmøtet fattes med alminnelig flertall. Endring av vedtekter og formål krever 2/3 flertall.
§ 7 Økonomi
Regnskapsåret er 1.januar til 31.desember og Dalane Blues Festivals regnskap føres av kasserer eller den styret
bemyndiger.
Regnskapet skal til enhver tid kunne framlegges for styret, som videre kan godkjenne at andre enkeltpersoner
eller instanser får regnskapet til gjennomsyn.
Årsmøtet velger revisor som har til oppgave å gå gjennom Dalane Blues Festivals regnskaper og forestå
eventuelle andre kontrollfunksjoner som årsmøtet pålegger dem.
Eventuelle erstatningskrav mot medlemmer av styret, reist av eksterne personer/firmaer eller årsmøtet, skal
vurderes av offentlig godkjent revisor.

§ 8 Oppløsning
Foreningen kan kun oppløses etter vedtak i årsmøte. Det forutsetter at forslag om oppløsning ligger under
Årsmøtets dagsorden. Oppløsning krever 2/3 flertall.

