FELAGIÐ FØROYSK TÓNASKØLD
VIÐTØKUR
§1

Navn felagsins er Felagið Føroysk Tónaskøld (FFT), og er tað stovna 14. november 1987
og hevur heimstað í Tórshavn.

§2

Endamál felagsins er at taka sær av áhugamálum hjá føroyskum tónaskøldum, at verja
rættindi teirra eins og at virka fyri at bøta um listarligu og fíggjarligu kor teirra.

§3

Tónaskøld kunnu gerast limir í FFT, og søkja tónaskøldini sjálvi um limaskap.
Nevndin ger av hvør kann gerast limur.
Oyðiblað til hetta fæst hjá FFT.
FFT umboðar tónaskøld í hesum tónleikagreinum:
- Partiturtónleik
- Rytmiskan tónleik
§4

Aðalfundur verður hildin eina ferð árliga - á vári.
Aðalfundurin skal fráboðast alment í minsta lagi 14 dagar frammanundan.
Skráin fyri aðalfundin skal fevna um:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Velja fundarstjóra.
Frágreiðing frá virki felagsins í farna ári.
Góðkenning av grannskoðaðum roknskapi.
Velja stjórn.
Velja grannskoðara.
Ásetan av limagjald.
Viðgerða innkomin uppskot.
Ymiskt.

§5

Aðalfundurin er hægsti myndugleiki felagsins.
Lógliga lýstur aðalfundur er viðtøkuførur.

§6

Ein fýramannastjórn stýrir felagnum, - 2 umboð fyri hvørja tónleikagrein.
Stjórnin verður vald á aðalfundi og limir í felagnum skjóta limir upp sum valevni.
Nevndin skipar seg sjálv við formanni, skrivara og kassameistara og nevndarlimi.

§7

Stjórnin hevur skyldu til at boða til eykaaðalfundar,
um helvtin av limunum ynskja tað.
Stjórnin kann boða til eykaaðalfundar, um limur í felagnum ynskir tað.
Eykaaðalfundur skal fráboðast í minsta lagi 14 dagar frammanundan.
Lógliga lýstur eykaaðalfundur er viðtøkuførur.

§8

Broytingar kunnu gerast í hesum viðtøkum, um lógarbroytingin er kunngjørd limum
felagsins í minsta lagi 14 dagar frammanundan.
2/3 av møttum limum skulu vera fyri lógarbroyting.
Felagið kann verða niðurlagt, um 2/3 av limum felagsins eru møttir á fundi, og um 3/4 av
møttum limum eru fyri avtøku.
Um felagið verður niðurlagt, verða ognir felagsins latnar, stovni, felagsskapi ella øðrum, ið
hevur tónlistarlig endamál. Aðalfundurin tekur avgerð um hetta.

Broytingin viðtikið á aðalfundi 25/9 2004
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