
Dansifelagið Fótatraðk 
 

§ Lógin § 
 

 

 

 

 

§1 Samleiki 

 

Navn felagsins er “Dansifelagið Fótatraðk” og tess endamál er at skipa fyri føroyskum dansi. 

 

Stk 2 Tilhaldsstað felagsins er Føroyahúsið í Keypmannahavn. 

Stk 3 Felagið hevur post- og juridiskan bústað hjá kassameistaranum. 

 

 

§2 Limir 

 

Øll kunnu gerðast limir í felagnum. 

 

Stk 2 Limaárið byrjar 1. februar og endar 31. januar. 

Stk 2b Limagjald verður goldið í januar og fær virknað tann 1. februar. 

Stk 3 Tey, ið tekna limaskap 1. februar ella seinni, gjalda fult limagjald, sum er galdandi 

fram til og við 31. januar. 

 

 

§3 Aðalfundur 

 

Aðalfundurin er hægsti myndugleiki felagsins. 

 

 Stk 2a Aðalfundur er á hvørjum ári í februar mánaða. 

 Stk 2b Aðalfundur verður hildin eftir §4, ið er aðalfundarskráin. 

Stk 3a Limirnir velja á aðalfundi eina trýmannaða nevnd við formanni, 

kassameistara og skrivara. 

Stk 3b Umframt trýggjar nevndarlimir, verða valdir tveir tiltakslimir. 

Stk 4a Aðalfundurin skal vera fráboðaður tvær vikur undan fundinum í skrivi til 

limirnar. 

Stk 4b Roknskapurin fyri farna árið skal vera grannskoðarum í hendi um sama 

mundi. 

Stk 5a Uppskot til broytingar av viðtøkum ella til samtyktar skulu vera nevndini 

í hendi eina viku áðrenn fundin. 

Stk 5b Lógarbroytingar kunnu gerast um tveir triðingar av limunum – ið møttir 

eru á fundi – atkvøða fyri hesum. 

Stk 6 Einans limir hava atkvøðurætt á aðalfundinum. 

Stk 7a Eyka aðalfundur verður hildin eftir samtykt nevndarinnar ella eftir ynski 

frá minst tíggju limum. 

Stk 7b Eyka aðalfundur verður innkallaður eftir somu reglum sum aðalfundurin. 



 

 

§4 Aðalfundarskráin (skjal við aðalfundarskrá liggur fyri seg á heimasíðu felagsins) 

 

 

§5 Nevndin 

 

Nevndarlimirnir hava ábygd av øllum fíggjarviðurskiftum og allari umsiting felagsins. 

 

Stk 2a Nevndini er heimilað at skipa fyri og játta pening til øll vanlig felags 

tiltøk so sum fundir, dansiferðir og annað eftir endamáli, lógum og 

aðalfundarsamtyktum felagsins. 

Stk 2b Nevndin tryggjar, at tiltøk felagsins verða fráboðað limunum í góðari tíð. 

Stk 3 Nevndin leggur virksemi felagsins soðleiðis til rættis, at felagið altíð 

hevur nóg mikið av peningi til taks til vanligan rakstur og tiltøk. 

Stk 3b Limir ella onnur, ið hava lagt út pening fyri felagið, eftir avtalu við 

nevndina, fáa peningin endurgoldnan, við at lata nevndini 

kontoupplýsingar og skjalprógv fyri útreiðslurnar. 

Stk 3c Útreiðslurnar verða endurgoldnar innan trýggjar vikur eftir at nevndin 

hevur móttikið skjalprógv fyri útlegginum og kontoupplýsingar. 

Stk 3d Somuleiðis rindar nevndin eisini aðrar gjaldsáheitanir, rokningar og 

útistandandi pening innan trýggjar vikur, ella sambært avtalu. 

Stk 4 Roknskaparárið er kalendaraárið. 

Stk 5a Til nevndarfundir skulu tiltakslimir eisini fráboðast og bjóðast til at 

luttaka. 

Stk 5b Á nevndarfundum hava tiltakslimir talurætt, men einans nevndarlimir 

hava atkvøðurætt. 

 

 

Heimasíðan 

 

Heimasíðu umsitarir umsita himasíðuna (www.fotatradk.com) soðleiðis, at heimasíðan altíð 

samsvarar við endamál, aðalfundarsamtyktir og nevndarviðtøkur felagsins. 

 

Stk 2a Á aðalfundi velja limirnir ein ella tveir limir til at umsita heimasíðu 

felagsins. 

Stk 2b Heimasíðu umsitarir hava ábyrgdina av, at heimasíðan altíð verður hildin 

virkin og innbóðandi við hóskandi og neyðugum tilfari, so sum vísur, 

skráir, tíðindi, tiltøk, myndir o.a. 

Stk 2c Umsitarir hava heimasíðuna um hendi, og syrgja fyri at heimasíðan altíð 

er tøk og tekniskt í lagi. 

Stk 3 Limirnir avgerða á aðalfundi, hvat tilfar heimasíðan kann innihalda. 

 

 

Avtøka 

 

Felagið kann ikki avtakast uttan at fýra fimtapartar av øllum limunum játta tí, og skulu tá ognir 

felagsins fara til vælgerandi endamál føroyingum at frama í Keypmannahavn. 

http://www.fotatradk.com/

