
Nord-Als Musikfestival Forening

Forretningsorden
Betaling af faktrnaer kan foretages af kassereren eller af fonnanden i Nord-Æs Musildestival
forening. Kassereren udfører bogføring i henhold til retringslinjerne fra den valgæ revisor. På
årsmødet som afholdes 4. kvartal hvert år fremlægges regnsl«abet for medlemmeme af
foreningen.

Ved hvert seketariafsmøde som aftroldes en gang prmåned gennemgfu sekretariatet
kontoudslrifter for den sidste måne4 som rmderskrives af de fremmødte sehetariats
medlemmer. Der skal minimum være 3 unders*rifterpåkontoudskriften. Er det ilfte muligt skal
kontoudslaifterne underskrives ved næst kommende sekretariatsmøde

Er fakturaer over 10.000kr skal de underslaives af rekvirenten før de t<an betales.

I arbejdsgrupperne aftales hvem af Suppens medlemmer som hjemtager titbud og hvem der kan
sl«ive rmder på kontrakærne. Er kontrakten på mere end 50.0001a skal setaetariatsmedlemmet i
gruppen også slrive under.

Følgende udstyr stilles til rådighed til foreningens medle,rnmer.
Sekretær I stk Bærbar PC, Fornrand I sk mobilælefon og 2 stk mobiler som anvendes i
arbejdsgrupperne efter behov.

Medlemmer af Nord-Æs Musikfestival forening, kan indstille et medlem som æresmedlem.
Indstillingen sendes til selretariatet som vurderer om kandidaten skal udnærmes til æresmedlem.
Som æresmedlem afNord-Æs Musikfestival forening skal en kandidat minimum opfflde
følgende laiterier:

- væro medlem afNord-Als Mr»ikfestival forening.
- været aktiv i Nord-Æs Musikfestival gennem en årrætke.
- ill«e udvist foragt for eller forhindret foreningens arbejde.
- i særlige tilfælde kan et i}ke medlem udnævnes som æresmedlem.

Med udnævnelsen modtager æresnedlemmet et diplom og kan med en ledsager, deltage
vederlagsfrit til Nord-Als Musildestival. Et æresmedlem har livslangt gratis medlemskab af
Nord-Æs Musikfestival forening.

Aktive medlemmer tilbydes fordelagtige priser til arrangementer, sarnt mulighed for
vederlagsfrit at kunne låne festivalens artikler, til medlemmets egne private arrangementer.
Et aktiv medlem er et medlem, som minimum har udf€,rt 12 timers frivilligt arbejde for Nord-
Æs Musikfestival forening, inden for det seneste fu.

Børnlunge under 16år kan melde sig som h$ælper saurmen med en forælder. Er man 16 eller
ældre, tilmelder man sig som voksen. Ved tilmelding skal alder oplyses.
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