
Solaris’ spilleregler
Foreningen Solaris’ spilleregler er supplerende til DDS vedtægter, foreningens
vedtægter samt udviklingsplan. Tilsammen danner disse dokumenter rammerne for,
hvordan foreningen drives.

Vision
Solaris er bannerførende på fortsat at udvikle adventurespejd

Medlemmer af Solaris
1. Personer, der i forvejen har et tilhørsforhold til foreningens aktiviteter, kan

optages som medlemmer. Tilhørsforhold kan være f.eks. igennem tidligere
deltagelse i foreningens aktiviteter, som deltager eller hjælper.

2. Foreningen har to typer af medlemskaber: Aktivt og passivt.
a. Ved aktivt medlemskab betales fuldt kontingent. Dette er for alle forenings

aktive medlemmer der bidrager til det daglige foreningsarbejde.
b. Ved passivt medlemskab betales nedsat kontingent. Dette er for

medlemmer af foreningen der ikke deltager aktivt, men alligevel gerne vil
støtte økonomisk.

3. Indmeldelse sker til bestyrelsen på Solaris’ indmeldelsesblanket og Det Danske
Spejderkorps Ledererklæring vedlægges. Medlemskabet er gyldigt, når
bestyrelsen har godkendt medlemmet, indhentning af børneattest er overstået
samt medlemskontingent er betalt.

4. Bestyrelsen fastsætter rammerne for optag af nye medlemmer og sikrer at
medlemstallet er passende i forhold til foreningens aktiviteter.

5. Medlemmerne betaler et, af årsmødet fastsat, medlemskontingent. Kontingentet
opkræves i starten af hvert regnskabsår efter årsmødet.

6. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til kassereren. Allerede indbetalt
kontingent tilbagebetales ikke.

Årsmøde og dagsorden
7. Ordinært årsmøde afholdes én gang årligt efter årsregnskabets afslutning og

inden 1. marts.
8. Bestyrelsesformanden indkalder skriftligt med mindst tre ugers varsel til

medlemmerne med angivelse af dagsorden, budget, regnskab, og evt.
udviklingsplan. Regnskab og budget kan udsendes senest en uge før årsmødet.

a.  Kopi af indkaldelsen med dagsorden og bilag fremsendes samtidig til
orientering til spejdercheferne.
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9. Forslag, der ønskes behandlet på foreningens årsmøde, skal være bestyrelsen i
hænde senest to uger før mødet og sendes til årsmødets stemmeberettigede
senest en uge før.

10. Senest to uger efter en årsmødet sendes referatet underskrevet af dirigenten og
bestyrelsesformændene til foreningens medlemmer.

a. Referatet sendes samtidig til spejdercheferne sammen med den
godkendte udviklingsplan og det godkendte regnskab.

Dagsordenen for det ordinære årsmøde

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af referent og dirigent

3. Formandens beretning

4. Fremlæggelse og godkendelse af seneste årsregnskab

5. Fastsættelse af kontingent

6. Fremlæggelse og godkendelse af budget

7. Behandling af indkomne forslag

8. Evt. vedtagelse af udviklingsplan

9. Fastsættelse af antal pladser i bestyrelsen

10. Valg af formand (hvert andet år)

11. Valg af kasserer (hvert andet år)

12. Valg af medlemmer til bestyrelsen

13. Valg af revisor og en revisorsuppleant

14. Valg af 2 stemmeberettigede til korpsrådsmødet

15. Indstilling af op til 2 teamledere (hvert år)

16. Eventuelt

Ekstraordinært årsmøde
13. Ekstraordinært årsmøde afholdes, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt eller

hvis mindst 1/5 af foreningens medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet
anmodning til formanden. I sådanne tilfælde skal ekstraordinært årsmøde
afholdes senest 6 uger efter, at formanden har modtaget anmodningen.

a. Beslutningen eller anmodningen skal indeholde en angivelse af de
punkter, der ønskes behandlet på mødet.

14. Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde skal ske senest 2 uger efter modtagelsen
af anmodningen.
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15. Referat fra det ekstraordinære årsmøde udsendes til foreningens medlemmer
samt til spejdercheferne senest 2 uger efter afholdelse.

Valg og afstemning
16. Stemmeberettigede på årsmødet er alle foreningens medlemmer, der senest

dagen forinden har betalt forfaldent medlemskontingent for det forudgående
regnskabsår.

a. Afgivning af stemmer kan kun ske ved personligt fremmøde.
b. Beslutninger træffes med simpelt flertal.
c. Skriftlig afstemning finder sted, når dirigenten beslutter det, eller når

mindst 1/10 af de på rådsmødet stemmeberettigede ønsker det.
d. Ved valg, hvor der er mere end en kandidat til en plads, skal afstemningen

altid ske skriftligt.
17. Valg til bestyrelsen sker for en 2 årig periode. Teamleder(e) vælges for 1 år.
18. Bestyrelsen udpeger et søkyndigt medlem i bestyrelsen.

Brug af foreningens brand
19. Brug af foreningens brand (Jf. foreningens brandmanual) skal oplyses til

bestyrelsen forud for anvendelsen, medmindre ”Solaris” udelukkende angives
som tilhørsforhold.

20. Brug af foreningens brand skal ske i overensstemmelse med foreningens
idegrundlag.

Eksklusion af medlemmer
21. Eksklusion kan ske jf. DDS’ gældende vedtægter.
22. Beslutning om eksklusion foretages af bestyrelsen.

Ændringer af spilleregler
23. Beslutning om ændring af spillereglerne kan foretages af bestyrelsen. Herefter

orienteres foreningens medlemmer om ændringerne.
a. Foreningens medlemmer kan sende forslag til ændringer af spillereglerne

til bestyrelsen.
24. Det er bestyrelsens ansvar at ajourføre disse spilleregler iht. DDS gældende

vedtægter hvert år inden årsmødet.
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