VIÐTØKUR
fyri
Havnar Svimjifelag (HS).
Felagið er stovnað í Tórshavn, tann 08.09.1938.
§1
Navn, heimstaður og endamál
1. stk.
Navn felagsins er Havnar Svimjifelag, stutt stavað HS. Heimstaður felagsins er Tórshavn.
2. stk.
Endamál felagsins er at virka fyri svimjiítrótti og geva hvørjum einstaklingi høvi at íðka svimjing á
tí støði, viðkomandi hevur hug og evni til, at skapa áhuga fyri svimjing og at arbeiða fyri trivnað og
menning av limunum.
§2
Limaviðurskifti
1. stk. Innliman.
Øll kunnu gerast limir í felagnum, tað verði seg einstaklingar, feløg ella felagsskapir. Limir hava
skyldu til at halda viðtøkur felagsins.
Limur, ið er farin úr felagnum, ella sum er burturvístur, skal fyri at verða innlimaður aftur greiða
møguliga limagjaldseftirstøðu.
2. stk. Útliman.
Limur, ið hóast kravdur, ikki rindar limagjald, kann verða strikaður sum limur i felagnum.
Limur, ið fremur munandi brot á skyldur sínar mótvegis felagnum ella virkar beinleiðis til skaða
fyri felagið, kann verða strikaður sum limur. Tílík avgerð verður tikin á aðalfundi og krevur
undirtøku frá 2/3 av teimum, ið greiða atkvøðu á fundinum.
Limur, sum er koyrdur úr felagnum, hevur skyldu til at rinda limagjald fyri viðkomandi
roknskaparár.
3. stk. Limagjald.
Limagjaldið verður ásett av ársaðalfundinum á hvørjum ári.

§3
Aðalfundur
1. stk.
Aðalfundurin er hægsti myndugleiki felagsins i øllum viðurskiftum.
2. stk.
Nevndin boðar til aðalfund á heimstaði felagsins við í minsta lagi 14 daga freist við almennari
lýsing á sosialu miðlum felagsins.
Ársaðalfundur verður hildin á hvørjum ári, áðrenn apríl mánaði er úti.
3. stk.
Á ársaðalfundi er fundarskráin henda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Val av fundarstjóra.
Frásøgn nevndarinnar frá virki felagsins í farna ári.
Framløga av grannskoðaðum roknskapi og fíggjarstøðu til góðkenningar.
Ásetan av limagjaldi fyri komandi ár.
Val av nevndarlimum.
Val av grannskoðara.
Innkomin mál.
Ymiskt.

4. stk.
Uppskot frá limum til viðgerðar á ársaðalfundinum skulu verða latin nevndini í seinasta lagi 7 dagar
undan fundinum.
5. stk.
Atkvøðurætt hava limir, ið eru fyltir 14 ár, og foreldur ella verji hjá teimum limum, sum ikki eru
fyltir 14 ár. Foreldur ella verji hava eina atkvøðu fyri hvørt barnið, sum er limur.
6. stk.
Á aðalfundinum verða mál at gera av við vanligum atkvøðumeiriluta, uttan so at hesar viðtøkur
áseta serligar reglur.
§4
Nevnd felagsins
1. stk.
Til at stjórna felagnum velur aðalfundurin eina nevnd við 5-7 limum. Nevndin verður vald fyri 2 ár í
senn, soleiðis at 3 (4) limir standa fyri vali líka ár og 2 (3) standa fyri vali ólíka ár. Afturval kann
fara fram. Nevndarlimir skulu vera fyltir 18 ár.
Nevndin skipar seg sjálv við formanni, næstformanni, skrivara og kassameistara.
2. stk.

Nevndin hevur fund, so ofta formaðurin heldur tað verða neyðugt, ella um ein av hinum
nevndarlimunum ynskir tað.
3. stk.
Nevndin er viðtøkufør, tá í minsta lagi 3 limir eru á fundi. Á nevndarfundi verða øll mál avgjørd við
vanligum meiriluta. Stendur á jøvnum ræður atkvøða formansins.
Nevndin kann gera nærri reglur fyri starvsskipan síni.
Nevndarlimir fáa ikki samsýning.
4. stk.
Ikki er loyvt nevndarlimum, venjarum ella limum at reka vinnuligt virksemi við felagið á ein hvønn
hátt, uttan at hetta framman undan er góðkent av eini samdari nevnd og er í fullari kapping við aðrar
veitarar.
Verður avtala gjørd samsvarandi omanfyri standandi, skal hon leggjast fyri næsta aðalfund til
kunningar.
§5
Roknskapur
1. stk.
Roknskapur felagsins verður grannskoðaður av einum á aðalfundinum valdum grannskoðara, sum
verður valdur fyri 1 ár.
2. stk.
Roknskaparár felagsins er álmanakkaárið.
3. stk.
Roknskapurin verður gjørdur í samsvari við góðan roknskaparsið, og soleiðis at allar kravdar og
neyðugar avskrivingar og avsetingar verða gjørdar.
§6
Tekningarreglur
1. stk.
Felagið verður bundið við undirskrift av formanninum, 2 nevndarlimum saman ella av samlaðu
nevndini.
Avgerðir, ið fara útum dagliga raksturin av felagnum, krevja nevndarsamtykt. Keyp ella søla av
fastari ogn krevur aðalfundarsamtykt.
2. stk.
Limir felagsins og nevndarlimir ábyrgjast á ongan hátt persónliga fyri fíggjarligu skyldum felagsins.
§7

Viðtøkubroytingar
1. stk.
Viðtøkur felagsins kunnu einans verða broyttar á aðalfundi, og krevst at í minsta lagi 2/3 av greiddu
atkvøðunum eru fyri uppskotinum.
2. stk.
Fyri at taka felagið av krevst aðalfundarsamtykt, og skulu í slíkum føri minst 2/3 av øllum limum
felagsins greiða atkvøðu fyri uppskotinum. Er ikki meiriluti fyri uppskotinum, kann nevndin kalla
inn til eykaaðalfund innan 1 mánaða eftir fyrra fundin, og kann felagið tá verða tikið av, um 2/3 av
greiddum atkvøðum eru fyri, líka mikið hvussu nógvir limir eru møttir á seinna fundinum.
3. stk.
Verður felagið tikið av, fella ognir felagsins til ungdómsarbeiði innan føroyskan ítrótt eftir áseting
aðalfundarinnar.
§8
Miðað eigur at verða eftir, at kappingar/venjingar felagsins ikki verða lagdar í kirkjutíð.
Seinast broytt á aðalfundi tann 18.05.2020.

