Viðtøkur fyri

Badmintonsamband Føroya
§1 Navn og heimstaður
A: Badmintonsamband Føroya (BSF) er ein samgonga av ítróttafeløgum, íð iðka badminton.
B: BSF hevur hægsta myndugleika i øllum badmintonviðurskiftum.
C: BSF er sum sersamband limur í Ítróttasambandi Føroya (ÍSF), og skal fylgja teimum til eina og hvørja tíð galdandi
lógum og reglugerðum hjá ÍSF.
§2 Endamál
A: BSF hevur til endamáls at menna og at skapa áhuga fyri badminton og at vera stuðul hjá feløgunum, ið samarbeiða
sinamillum.
B: BSF hevur til endamáls at umboða badminton á alheims stigi og í alheims og millumlanda badmintonsamgongum.
§3 Limaviðurskifti
A: Øll ítróttafeløg, sum íðka badminton, kunnu verða limir í BSF. Umsókn um limaskap skal sendast til BSF, sum ger
av, um felagið kann gerast limur. Nevndin skal heita á aðalfundin um antin at góðtaka ella nokta einum umsøkjara
limaskap. Umsøkjarin hevur rætt til á aðalfundinum at grundgeva fyri umsókn síni. Nýggi limurin fær rættindi og
skyldur sum limur, tá hann er upptikin sum limur. Umboð fyri umsøkjaran hava rætt at atkvøða og verða vald í nevndir
beinanvegin eftir, at umsøkjarin er upptikin sum limur.
B: Við umsóknini um limaskap í BSF skulu vera í minsta lagi fylgjandi:
1) Avrit av galdandi viðtøkum og reglugerðum fyri umsøkjarin;
2) Ein listi yvir starvsfólk við tilvísing til, hvør teknar umsøkjandi felagið;
3) Eitt avrit av fundarfrágreiðing frá seinasta aðalfundinum ella stovnandi aðalfundinum hjá umsøkjaranum;
4) Eitt avrit av seinasta roknskapi felagsins ella byrjanarfíggjarstøðu felagsins.
C: Limirnir í BSF hava fylgjandi rættindi:
1) At taka lut á aðalfundinum hjá BSF, fáa kunnleika til dagsskránna frammanundan, fáa innkalling til aðalfundin
samsvarandi ásettu freistini og at nýta atkvøðurættindi síni;
2) At seta fram uppskot til dagsskránna til aðalfundin;
3) At seta fram uppskot til valevni til allar nevndir og bólkar hjá BSF;
4) At fáa upplýsingar um viðurskiftini hjá BSF;
5) At taka lut í kappingum og/ella øðrum ítróttavirksemi, fyriskipað av BSF;
6) At nýta øll onnur rættindi samsvarandi viðtøkum og reglugerðum hjá BSF.
D: Feløgini og limirnir í feløgunum hava skyldu til:
1) At fylgja viðtøkum og reglugerðum hjá ÍSF og BSF.
2) At stuðla BSF í allar mátar, sum er neyðugt, fyri at BSF kann røkja sínar skyldur.
E: Frámelding av felag verður at senda til BSF

§4 Aðalfundurin
A: Hægsta vald í BSF er aðalfundurin.
B: Aðalfundurin verður hildin áðrenn juni mánaði er úti.
C: Aðalfundurin skal verða fráboðaður við telduposti til feløgini, nevnd og granskoðara BSF’s og verða lýstur á
heimasíðuni hjá BSF ein mánað undan aðalfundinum.
D: Aðalfundardagsskrá:
1. Val av orðstýrara og skrivara
2. Nevndarformaðurin greiðir frá virki BSF’s farna ári
3. Framløga av grannskoðaðum roknskapi
4. Val av nevndum og eykalimum
5. Innkomin mál
6. Ymiskt
E: BSF boðar frá, hvør stendur fyri vali, í seinasta lagi 14 dagar áðrenn aðalfundin. BSF skal eisini upplýsa, um
viðkomandi ynskir afturval. Um ein sessur gerst tøkur, tekur varalimur sæti fram til vanliga aðalfundin, og tá skal
nýggjur limur veljast fyri restina av valskeiðinum.

F: Á aðalfundinum kunnu feløg møta, sum eru limir i BSF
G: Á aðalfundinum kann umboð frá ÍSF møta sum eygleiðari
H: Feløg, sum lúka tær i § 5-F nevndu treytir, kunnu senda i mesta lagi trý umboð at møta á aðalfundinum.
I: Atkvøðurætt á aðalfundinum við eini atkvøðu hava: Feløgini og nevndarformaðurin i BSF. Um atkvøðurnar eru
janvar, er atkvøðan hjá formanninum avgerðandi.
J: Á aðalfundinum kunnu lógaruppskot ikki verða viðgjørd ella lógarbroytingar gjørdar uttan so, at tær standa i
fundarskránni.
K: Uppskot um broytingar í viðtøkunum, skulu vera nevndini í hendi seinast fjúrtan dagar áðrenn aðalfundin.
Uppskotini verða so send feløgunurn átta dagar áðrenn aðalfundin.
L: Fyri at uppskot viðvíkjandi J og K skal vinna sømdir á aðalfundinum, skal meira enn helvtin av teimum møttu, sum
hava atkvøðurætt, atkvøða fyri. Annars skal vanligur meiriluti galda.
M: Eykaaðalfundur kann verða hildin, um nevndin ynskir tað, ella um helvtin av feløgunum ynskja tað. Hesin skal
verða lýstur við dagsskrá, og í tráð við aðalfundarreglurnar.
§6 Stýrið
A: BSF verður stýrt av aðalfundinum, nevndini og kappingarnevndini.
B: Nevndinar hava heimild til at seta undirnevndir. Um neyðugt við fólki uttan fyri BSF.
C: Nevndinar skulu útinna viðtøkur gjørdar á aðalfundi og eyðkaaðalfundi, og altið syrgja fyri at leikreglur og lógir, so
vidt gjørligt, eru i neyðugum samsvari við altjóða reglur.
§7 Starvsnevndin
C: Nevndin hevur 5 limir. Teir verða á aðalfundi valdir fyri eitt 2 ára skeið. 3 annaðhvørt ár og 2 annaðhvørt ár. Valdur
verður ein tiltakslimur fyri 1 ára skeið. Nevndin skipar seg sjálv við formanni, næstformanni og skrivara.
D: Nevndin hevur øll fíggjarlig viðurskifti um hendi, tó við keypi og sølu av fastari ogn skal aðalfundarsamtykt
fyriliggja. Roknskaparárið er frá 1. apríl til 31. mars.
E: Nevndin kann seta kassameistara.
F: Nevndarlimir fáa onga løn fyri størv sini.
G: Nevndin skal senda ÍSF eina frágreiðing um virki sambandsins eina ferð árliga.
H: Formaður i starvsnevndini kann ikki vera formaður i lokalfelag.
§8 Kappingarnevndin
A: Í kappingarnevndini sita formaður, næstformaður og skrivari. Teir verða valdir á aðalfundinum fyri eitt tveyáraskeið.
tveir annaðhvørt ár og ein annaðhvørt ár. Valdur verður ein tiltakslimur fyri eitt eittáraskeið. Nevndin skipar seg sjálv.
B: Kappingarnevndin hevur leiðsluna av lið- og FM kappingun.
C: Formaður í kappingarnevndini kann ikki vera formaður i lokalfelag.
§9 Dómsnevndin
A: Dómsnevndin hevur tríggjar limir, ið verða valdir á aðalfundinum hjá BSF. Teir sita tvey ár í senn, soleiðis at tveir
verða valdir eitt ár og ein árið eftir. Fyri hvønn av nevndarlimunum verður valdur varalimur at sita sama tíðarskeið sum
nevndarlimurin.Nevndin skipar seg sjálv.
Rætt at skjóta upp nevndarlim hava feløgini, ið eru umboðað á aðalfundinum, nevnd BSF og kappingarnevndin.
B: Dómsnevndin tekur avgerð i trætumálum i badminton.
C: Dómsnevndin skal fylgja reglugerð "Reglur fyri dómsnevndir" hjá ÍSF.
§10
A: BSF er uttanveltað í politiskum, sosialum og trúarspurningum.
§11
A: Fíggjarliga grundarlagið í BSF er inntøka av kappingum og tílikt, umframt partur tillutaður frá ÍSF av landsstudningi
o.s.fr.
§12
A: Luttaka í kappingum og landslið kunnu tey, ið lúka tær til eina og hvørja tíð hjá ÍSF og BSF galdandi reglur.
§13
A: Uppskot um avtøku av BSF kann bert verða lagt fram á aðalfundi og skal tá, um hetta skal vinna sømdir, uppskotið
samtykkjast við í minsta lagi 3/4 av teimum, ið eru møtt, og skulu i minsta lagi 3/4 av limunum vera tilstaðar.
B: Møguligar ognir falla badmintoninum í landinum til, ella verða á annan hátt nýttar ítróttinum at gagna.
Samtykt á eykaaðalfundi 27. nov 2019.

