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Kapittel I:

Foreninga og 
vedtektene
§ I Stiftelse og tilknytning

a. Foreninga ble stiftet 1. oktober 2002 og har navnet «Studentforeningen Imladris»; 
kortforma av foreningsnavnet er «Imladris».

b. Imladris er ei selvstendig forening med egne medlemmer, og vi styres av våre egne 
vedtekter og statutter.

c. Slagordet vårt er «When normality takes too much effort».

d. Vi har tilholdssted på UiT – Norges arktiske universitet (heretter: UiT), campus Breivika, 
fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Dette gir oss tilknytning til så vel 
UiT som UiTs studentparlament.

e. Nasjonalt har vi ei uforpliktende tilknytning til paraplyorganisasjonen Hyperion. Denne 
organisasjonen har ingen mulighet til å overstyre Imladris.

f. Imladris skal være en frittstående organisasjon og ikke forplikte seg til andre 
organisasjoner dersom Imladris gjennom tilknytning til disse helt eller delvis mister selvråderetten 
sin.

§ II Foreningas formål

a. Imladris er ei forening til fremme av eventyr, fantasi og science fiction, i form av 
litteratur, spill og film.
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b. Imladris skal være et samlingspunkt og debattforum, og et senter for kreativ 
meningsutveksling innen interesseområdene.

c. Imladris er ei spillforening som er åpen for alle interessenter, men hovedmålgruppa er 
studenter ved UiT.

d. Imladris har som mål å tilby et variert aktivitetstilbud innen virkeområdet sitt til alle 
medlemmene.

§ III Definisjoner

a. «årsmøte»: Med mindre annet spesifiseres, menes dette både som «årsmøte» og som 
«ekstraordinært årsmøte». Ved behov for spesifisering brukes betegnelsene «ordinært årsmøte» og 
«ekstraordinært årsmøte».

b. «medlem»: Med mindre annet spesifiseres, betyr dette alle typer gyldig medlemskap. Ved 
behov for å presisere at det menes medlemmer som plikter å betale kontingent, brukes 
betegnelsen «ordinært medlem».

c. «skriftlig»: Er alltid enten

1. tekst levert på papir, eller

2. tekst levert som e-post.

§ IV Vedtektenes hensikt, gyldighet og tilgjengelighet

a. Disse vedtektene skal definere hva Imladris er og etter hvilke prinsipper Imladris skal 
drives.

b. Vedtektene kan kun endres på årsmøtet. For at ei slik vedtektsendring skal være gyldig, 
må følgende kriterier møtes:

1. Forslag om vedtektsendring må ha vært annonsert sammen med innkallinga til 
årsmøtet.

2. Stort flertall, altså minst ⅔ av de stemmeberettigede, må bifalle vedtektsendringa.

3. Punkt 1. over kan dog likevel fravikes, dersom det kun er snakk om korrigeringer 
eller presiseringer av vedtektenes ordlyd, forutsatt at årsmøtet godkjenner dette med 
stort flertall. Slike korrigeringer eller presiseringer kan ikke innskrenke eller utvide 
noens rettigheter i forhold til foreninga, ei heller foreningas autonomitet, jf. § I og 
særlig sistnevnte paragrafs bokstav f.

c. Vedtektene skal til enhver tid være tilgjengelig som følger:

1. I papirformat inne på Imladris, tilgjengelig for alle.
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2. I redigerbart, åpent, elektronisk format skrevet i Open Document Type. Dette 
dokumentet skal kun være tilgjengelig for Imladris’ styremedlemmer.

3. I elektronisk arkivformat av typen Portable Document Format, tilgjengelig for alle.
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Kapittel II:

Organisasjon og 
medlemskap
§ V Organer

a. Imladris’ øverste organ er årsmøtet, som avholdes innen januar. Årsmøtet er 
beslutningsdyktig dersom det er minst like mange fremmøtte medlemmer for øvrig, som det 
antall styremedlemmer den til enhver tid gjeldende organisasjonsplanen sier at Imladris skal ha.

b. Ved behov kan det også kalles inn til ekstraordinært årsmøte. Det ekstraordinære 
årsmøtet har samme krav til beslutningsdyktighet som det ordinære årsmøtet og like høy 
beslutningsmyndighet.

c. Det daglige arbeidet i foreninga bestyres av Imladris’ styre, som velges og konstitueres på 
årsmøtet, jf. § XVIIIa.

§ VI Organisasjon

a. Imladris’ styre består av fem – 5 – faste representanter. Vi tar oss selv såpass høytidelig at 
den enkeltes verv kalles en taburett. De faste representantene har møteplikt, møterett, talerett og 
stemmerett.

b. Imladris har i tillegg to – 2 – ambulerende styremedlemmer; disse har møterett og 
talerett.

c. Imladris’ fem taburetter er som beskrevet nedenfor. Bortsett fra der annet står angitt, er 
tittelen til personen som bekler embetet det samme som navnet på taburetten. Navnet på selve 
taburettene endres aldri.
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1. Vår alles kjære mørkefyrste, organisasjonens leder og lyset i livene våre. 
Mørkefyrsten har myndighet til å tildele verdige kandidater offisielle titler i Imladris. 
Dersom denne taburetten bekles av ei kvinne, får hun tittelen mørkefyrstinne.

2. Vår alles tårnherre, organisasjonens kasserer og nesten lyset i de triste livene våre. 
Dersom denne taburetten bekles av ei kvinne, får hun tittelen tårnfrue.

3. Vår alles førstesverdmann, organisasjonens sekretøs og makta bak trona.

4. Vår alles kjellermester, organisasjonens materialforvalter og lysforvalter.

5. Vår alles storinkvisitøs, organisasjonens arrangementskoordinator og  
generalissimus/generalissima.

d. En ambulerende representant benevnes «reservedel». Reservedelens verv beskrives som 
«vara». Av foreningas to reservedeler, får den som får flest stemmer på årsmøtet som fullstendig 
tittel «reservedel № 2»; den som får nest flest stemmer får også tittelen «reservedel № 2», for 
ingen av dem skal være over den andre. Når en reservedel trer inn i vervet til en av de faste 
styrerepresentantene, får denne alle rettigheter og plikter som følger med vervet, og i tillegg 
tittelen til den denne overtar vervet for, med forstavelsen «lille».

1. En reservedel som bekler mørkefyrstetaburetten, får tittelen 
«lillemørkefyrste»/«lillemørkefyrstinne».

2. En reservedel som bekler tårnherretaburetten, får tittelen 
«lilletårnherre»/«lilletårnfrue».

3. En reservedel som bekler førstesverdmanntaburetten, får tittelen 
«lilleførstesverdmann» eller «andresverdmann».

4. En reservedel som bekler kjellermestertaburetten, får tittelen «lillekjellermester».

5. En reservedel som bekler storinkvisitøstaburetten, får tittelen «lillestorinkvisitøs».

e. Imladris’ styre kan i tillegg utnevne fire hjelpere, som hver får tittelen «knekt». Disse kan 
kalles inn til styremøter ved behov, og får da møterett og talerett.

f. Offisielle titler i Imladris skal kunne knyttes til noe middelaldersk og være på norsk.

§ VII Medlemmer

a. Imladris har seks typer medlemskap:

1. ordinære medlemmer;

2. livstidsmedlemmer;

3. æresmedlemmer, som i kraft av æresmedlemskapet slås til ridder av Imladris;

4. æresmedlemmer, som har svennebrev og slås til væpner av Imladris’ riddere;

5. æresmedlemmer, som har svennebrev;

6. og støttemedlemmer.
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b. Alle medlemmer har alle rettigheter og plikter som følger med et medlemskap i Imladris, 
med mindre annet står presisert.

c. Alle medlemmer har møte- og talerett på årsmøtet. Alle medlemmer unntatt 
æresmedlemmer med svennebrev, har også stemmerett på årsmøtet.

d. Ingen kan tildeles livstidsmedlemskap uten ved årsmøtebeslutning. Livstidsmedlemmer 
skal tildeles medlemskort som viser at de innehar livstidsmedlemskap i Imladris. Æresmedlemmer 
med ridderskap er medlem til vedkommende selv melder seg ut. Dersom medlemmet dør, er 
denne fortsatt medlem til denne sjøl reiser seg opp og melder seg ut.

e. Medlemskap tegnes ved å kontakte en styrerepresentant.

§ VIII Æresmedlemmer

a. Æresmedlemskap finnes i to kategorier:

1. Æresmedlemskap tildelt medlemmer som har utmerket seg i foreningas fremme over 
lang tid eller ved ekstraordinære tiltak for foreninga; disse slås til ridder av Imladris.

2. Barn som tildeles æresmedlemskapstittelen; disse tildeles riddersvennebrev.

b. Kandidater til æresmedlemskap med ridderskap skal foreslås inn for styret. Hvis 
kandidaten oppnår «epic win» i styrevedtaket, kunngjøres dette ved førstkommende årsmøte, 
hvor medlemmet slås til «ridder av Imladris» av mørkefyrsten og premieres med ridderdiplom.

c. Et æresmedlemskap med riddersvennebrev tildeles medlemmers barn (som er yngre enn 
foreninga og ikke eldre enn ti år).

1. Dersom barnet er født inn i foreninga (medlemmet var allerede medlem da barnet 
ble født), tildeles barnet æresmedlemskap med riddersvennebrev og slås til «væpner 
av Imladris’ riddere».

2. Dersom barnet er født før medlemmet var medlem av foreninga, tildeles barnet 
æresmedlemskap med riddersvennebrev.

d. Æresmedlemskapet kunngjøres offisielt på ordinært årsmøte, der æresmedlemmet også 
tildeles diplom som bevis på æresmedlemskapet.

§ IX Medlemskontingent

a. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet, og skal være minimum kr. 50,– per 
semester.
Dette grunnet enkelte støtteordninger som krever at medlemskapet må ha en fastsatt pris, og minimum kr. 50,–. Disse organisasjonene teller kun 
medlemmer som har helårsmedlemskap, så det bør vurderes om vi skal endre hvordan man betaler helårsmedlemskap. Kan det være en god idé å 
endre kontingenten til kr. 60,– per semester eller kr. 100,– per år? Medlemskapet bør også følge regnskapsåret, og dermed gjelde fra 1. januar og 
1. august.
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b. Ordinære medlemmer som ikke har betalt kontingent, har ikke gyldig medlemskap og 
ikke tilgang til noen av medlemmenes rettigheter.

c. Æresmedlemmer – av alle slag – og livstidsmedlemmer betaler ikke kontingent.

d. Støttemedlemmer betaler kontingent per semester pålydende «det pengeboka tillater». 
Denne typen støttemedlemskap er tiltenkt studenter som akkurat har blitt ferdig med studiene 
og derfor har redusert økonomisk kapasitet.
Dette jf. årsmøtevedtak [sett inn ref.].
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Kapittel III:

Alminnelige 
bestemmelser
§ X Midler

a. Imladris’ midler disponeres av styret på vegne av medlemmene. Imladris tildeler ikke 
midler til aktiviteter som ikke er relevante for foreningas formål, jf. § II Foreningas formål.

b. Enhver som disponerer Imladris’ midler, skal innen konstitueringsmøtet legge frem et 
dokument som viser at vedkommende er kjent kredittverdig. Dette vil normalt kun gjelde 
taburettene tårnherre og kjellermester, men kan utvides til flere av taburettene dersom styret eller 
årsmøtet ønsker dette. Kredittverdighetsdokumentet skal arkiveres.

§ XI Regnskap og budsjett

a. Regnskapet følger regnskapsåret.

b. Regnskapet krever ikke revisjon, men dette kan kreves av årsmøtet.

c. Regnskapet skal godkjennes av årsmøtet.

d. Årsmøtet skal vedta et budsjett som skal gjelde som styringsdokument for styret.
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§ XII Stemmerett og valgbarhet

a. Alle ordinære medlemmer, livstidsmedlemmer og støttemedlemmer har stemmerett på 
årsmøtet. For ordinære medlemmer kreves det at kontingent er betalt innen årsmøtets start. 
Dette jf. § VII bokstav c.

b. Kun medlemmer som har stemmerett og fyller 16 år i løpet av kalenderåret, er valgbare til 
verv i foreninga.

c. Kun stemmeberettigede som er til stede under møtet har stemmerett.

d. Blanke stemmer tas med i stemmeregnskapet, for å sikre korrekt opptelling.

e. For at en kandidat skal kunne velges til et verv må denne enten

1. selv være til stede for å tilkjennegi kandidaturet sitt, eller

2. skriftlig ha tilkjennegitt kandidaturet sitt, eller

3. kontaktes per telefon/Internett eller lignende, og over høytaler tilkjennegi 
kandidaturet sitt til forsamlinga.

§ XIII Vedtak

a. Vedtak gjøres ved alminnelig flertall, med unntak av vedtektsendringer, jf. § 4.b.II.

b. Ved stemmelikhet teller mørkefyrstens stemme dobbelt. For å ha dobbelstemme, må 
mørkefyrsten ha en mørk og en mørkere stemme. Hvis denne ikke har dette, må han ha bart for 
å veie opp for mangelen. Hvis denne ikke har bart, må denne kompensere for manglende 
ansiktshår på en måte som godkjennes av årsmøtet.

c. Punkt b over gjelder ikke ved valg til verv; dette må avgjøres med faktisk flertall. Står det 
likt mellom to eller flere kandidater som står til valg, må det holdes ny avstemning for å avgjøre 
rangeringa av kandidatene som hadde fått like mange stemmer.

§ XIV Ekskludering av medlemmer

a. Et medlem som aktivt arbeider mot foreninga på en slik måte at det kan skade foreningas 
virksomhet, kan ekskluderes midlertidig eller permanent. Dette gjøres ved at foreninga

1. først fatter et vedtak om dette på styremøte, og

2. deretter godkjenner dette vedtaket på årsmøtet.
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b. En person som har en taburett eller andre tillitsverv og som vanskjøtter dette, kan bes om 
å frivillig trekke seg. Dersom vedkommende ikke etterkommer dette, kan denne fratas taburetten 
eller vervet ved beslutning tatt av styret eller årsmøtet. Begge organ er like beslutningsdyktige.

c. Dersom foreninga skulle utsettes for straffbare forhold, skal dette politianmeldes. Dersom 
dette fører til at en tillitsperson blir satt under etterforskning, skal denne tre ut av stillinga til 
etterforskninga avsluttes. Dersom personen dømmes for å ha gjort straffbare forhold mot 
foreninga, skal denne personen fratas retten til å ha medlemskap i foreninga på livstid.

§ XV Oppløsning

a. Studentforeningen Imladris kan kun oppløses etter vedtak fattet med stort flertall på 
ordinært eller ekstraordinært årsmøte, som bekreftes ved stort flertall av et nytt ekstraordinært 
årsmøte seks til tolv måneder senere.

b. Dersom det ikke lar seg gjøre å avholde årsmøte som nevnt i bokstav a, kan styret fatte 
det første vedtaket med stort flertall. Dersom det ikke lar seg gjøre å samle inn til bekreftende 
ekstraordinært årsmøte, kan styret fatte den endelige beslutningen med stort flertall.

c. Dersom foreninga blir oppløst, skal det besluttende organet gjøre følgende:

1. Opprette et avviklingsstyre, som skal besørge ei forsvarlig avvikling av foreninga.

2. Gjennom avviklingsstyret besørge at alle Studentforeningen Imladris’ eiendeler 
tilfaller barneavdelinga på Universitetssykehuset Nord-Norges kreftavdeling (UNN).

3. Dersom UNN av uansett årsak ikke ønsker å motta Imladris’ eiendeler, skal 
avviklingsstyret finne en eller flere passende kandidater som favner tilsvarende 
mottakere som nevnt i punkt 2 over.
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Kapittel IV:

Årsmøtet
§ XVI Årsmøtets myndighet

Årsmøtet er Imladris’ høyeste myndighet.

§ XVII Bekjentgjøring av årsmøtet

a. Årsmøtet skal avholdes i januar hvert år.

b. Kunngjøring av årsmøtet regnes som innkalling og gjøres slik:

1. Årsmøtedatoen skal bekjentgjøres senest to uker i forkant på tavla inne på Imladris.

2. Årsmøtedatoen bør òg bekjentgjøres på hjemmesida til Imladris, fortrinnsvis 
samtidig med kunngjøringa på tavla.

3. Årsmøtedatoen bør òg bekjentgjøres på aktuelle nettsamfunn og per e-post til alle 
medlemmer som har registrert e-postadressen sin, fortrinnsvis samtidig med 
kunngjøringa på tavla.

c. Sakspapirer for årsmøtet skal gjøres tilgjengelig senest ei uke i forkant.

1. Papirkopi av sakspapirene skal henges opp på tavla inne på Imladris.

2. Elektronisk kopi av sakspapirene bør gjøres tilgjengelig på hjemmesida til Imladris; 
dette skal være i pdf-format. Denne kopien kan òg gjøres tilgjengelig via aktuelle 
nettsamfunn og sendes ut på e-post til medlemmene.

§ XVIII Gjennomføring av årsmøtet

a. Styret velges og konstitueres på årsmøtet hvert år. Konstituering gjennomføres i henhold 
til statuttenes § X Konstituering.
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b. Årsmøtet ledes av mørkefyrsten.

c. Sittende mørkefyrste skal «tortureres» av storinkvisitøsa under årsmøtet ved hjelp av pisk 
og gapestokk hvis dette er tilgjengelig.

d. Årsmøtet skal velge en dirigent for å styre behandlinga av årsmøtesakene. Denne kan 
velges blant alle tilstedeværende, men er fortrinnsvis mørkefyrsten.

e. Årsmøtet skal velge en referent for å skrive årsmøteprotokollen. Denne kan velges blant 
alle tilstedeværende, men er fortrinnsvis førstesverdmannen.

f. Vedtak kan ende som enten

1. «epic win» – énstemmig vedtatt, eller

2. «win» – vedtatt med flertall, ordinært eller stort, men ikke énstemmig, eller

3. «fail» – vedtaksforslaget ble nedstemt, men ikke énstemmig, eller som

4. «epic fail» – vedtaksforslaget ble énstemmig nedstemt.

g. Årsmøtet skal fastsette kontingenten. Denne er gyldig til neste årsmøte avholdes.

h. Årsmøtet skal behandle følgende saker:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

a. Herunder noteres antall stemmeberettigede og øvrige med møte- og talerett.

2. Godkjenne innkallinga, saksliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt 2 – to – medlemmer til å underskrive protokollen; 
disse benevnes «pennevoktere».

4. Kunngjøre foreningas nye æresmedlemmer, tildele æresmedlemskapsdiplom til disse, 
og slå dem til ridder eller svenn der dette følger tittelen.

5. Kunngjøre tittel og navn til alle som har fått offisielle titler tildelt av 
Studentforeningen Imladris.

6. Revidere vedtektene.

7. Behandle årsmeldinga.

8. Behandle regnskapet.

9. Behandle innkomne forslag.

10. Fastsette medlemskontingent.

11. Vedta budsjett.

12. Behandle organisasjonsplan.

13. Foreta følgende valg til taburetter, der begge kjønn skal være representert for de faste 
taburettene, og begge kjønn bør være representert for reservedelene:

a. Vår alles kjære mørkefyrste, organisasjonens leder og lyset i livene våre.

Vedtekter for Studentforeningen Imladris Side 14 av 17 Vedtatt av årsmøtet 31. januar 2015



b. 4 – fire – styremedlem og 2 – to – reservedeler:

A. vår alles tårnherre, organisasjonens kasserer og nesten lyset i de triste 
livene våre;

B. vår alles førstesverdmann, organisasjonens sekretøs og makta bak trona;

C. vår alles kjellermester, organisasjonens materialforvalter og lysforvalter;

D. vår alles storinkvisitøs, organisasjonens arrangementskoordinator og 
generalissimus/generalissima;

E. vår alles reservedel № 2 (varamedlem 1); og

F. vår alles reservedel № 2 (sīc, varamedlem 2).

c. Velge en valgkomité som skal bestå av tre medlemmer.

d. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 12.

i. Gjennomføring av valg:

1. Valg gjøres fortrinnsvis ved akklamasjon, men gjøres skriftlig dersom årsmøtet krever 
det.

2. Man velges til verv for ett år av gangen.

3. Dersom flere stiller til valg til ett verv, og ingen har flertall av stemmene, foretas det 
omvalg mellom de to kandidatene som har flest stemmer. Dersom det fortsatt ikke 
er flertall til en av kandidatene, avgjøres valget ved at kandidatene åpent kaster en 
tjuesidet terning hver; det høyeste resultatet vinner valget.

4. Dersom mørkefyrsten er registrert student ved UiT det semesteret han (eller hun, ja, 
særlig, liksom…) velges inn, er det nok at ett øvrig medlem av styret er registrert 
student ved UiT. Dersom mørkefyrsten ikke er registrert student, må minst tre av 
styrets medlemmer være registrerte studenter ved UiT det semesteret disse velges 
inn.

j. Øvrige saker avgjøres fortrinnsvis ved håndsopprekning, men gjøres skriftlig dersom 
årsmøtet krever det.

k. Når en mørkefyrste abdiserer og en ny mørkefyrste trer inn, skal dette gjøres som en 
høytidelig seremoni i henhold til årsmøtevedtak 2012–2013.10.a.III, som beskrevet i statuttenes 
§ XV Seremonier.

l. Nyvalgte representanter trer inn i det nye vervet sitt umiddelbart.

§ XIX Ekstraordinært årsmøte

a. Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det nødvendig, årsmøtet har valgt å 
utsette en sak til et ekstraordinært årsmøte, eller når minst ⅓ – men minimum to – av de 
stemmeberettigede medlemmene andre enn styret krever det.
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b. Det ekstraordinære årsmøtet innkalles til med to ukers varsel; innkallinga skal inneholde 
sakspapirene. Innkallinga følger for øvrig reglene angitt under § XVII Bekjentgjøring av årsmøtet.

c. Kun saker som har blitt annonsert sammen med innkallinga, skal behandles av det 
ekstraordinære årsmøtet.
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Kapittel V:

Styret
§ XX Konstituering

a. Det nye styret konstitueres på årsmøtet, så fremt alle taburetter er representert ved den 
innehavende taburetten. Dersom noen mangler, gjøres konstitueringa på konstitueringsmøtet. Se 
for øvrig § XVIII bokstav a. Konstituering gjøres i henhold til statuttenes Feil: Fant ikke kilden til 
referansen  Feil: Fant ikke kilden til referansen. 

b. Konstitureringsmøtet er det første styremøtet etter årsmøtet.

§ XXI Oppgaver og oppbygning

a. Styret skal besørge den daglige drifta av foreninga, i henhold til vedtektene, instrukser gitt 
av årsmøtet og gjeldende statutter.

b. Styret består av taburettene mørkefyrste, tårnherre, førstesverdmann, kjellermester og 
storinkvisitøs.

c. Styret kan utpeke knekter til å avlaste styrets arbeid.

d. Styret har rett til å tildele verdige kandidater plass i «Emeriti Imladrista» (Imladris’ 
emerituser og emeritaer), ei alumnusordning for medlemmer som avslutter tilknytninga si til 
UiT, men fortsetter å arbeide for Imladris.
Genetivsforma av Imladris er i henhold til forslag av Helge Kåre Fauskanger.

§ XXII Myndigheter

a. Ordinær signaturrett gis mørkefyrsten sammen med ett av styremedlemmene.

b. Tårnherren bør av styret tildeles rett til å disponere alle klubbens bankkonti alene.
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