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§1 Formål:
IMPRO Jam er en organisasjon som vil arbeide for å fremme interesse og
kunnskap innen spillutvikling og spilldesign.
§2 Foreningens oppgaver:
Vi vil arbeide for dette ved å:
 Avholde Global Game Jam årlig
 Avholde andre konkurranser og arrangementer
 Distribuere relevant informasjon og ressurser
§3 Medlemskap og kontingent:
IMPRO Jam er åpen for alle over 18 år. Det kan søkes om unntak fra
aldersregelen til styret.
Kontigenten fastsettes av årsmøte og betales forskuddsvis. Medlemmer som
skylder kontingent for mer enn et år har ikke stemmerett eller andre rettigheter,
og kan av styret strykes som medlem av organisasjonen. Strykes et medlem, kan
det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.
Medlemmene har stemmerett når styret skal velges på generalforsamling.
Styret kan med et 3/4 flertall stryke et medlem.
§4 Årsmøtet:
Årsmøtet er IMPRO Jams høyeste myndighet. Alle medlemmer som møter opp
har stemmerett. Stemme kan ikke avlegges med fullmakt. Styreleder har dobbelt
stemme ved låste situasjoner.
Årsmøtet avholdes hvert år måneden etter Global Game Jam og varsles med 10
dager.
Forslag som skal behandles på årsmøte skal være sendt til styret senest en uke
før årsmøte. Forslag til vedtektsendring blir ikke behandlet med mindre 3/4 av
styre ønsker dette.

Årsmøtet skal:
1. Evaluere årets Global Game Jam.
2. Komme med forslag til neste års Global Game Jam.
3. Dersom styremedlemmer ønsker å gå av skal nye medlemmer nomineres og
velges.
4. Fastsette kontingenten.
5. Behandle innkomne forslag.
6. Evaluere og vedta endringer i vedtektene.
§5 Ekstraordinært årsmøte:
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst halvparten
av de stemmeberettigede medlemmene krever det.
Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære årsmøter.
§6 Styret:
IMPRO Jam ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret
består av styreleder, daglig leder og to til åtte styremedlemmer i tillegg. Styret
velges for livstid eller ønsket avgang med mulighet for gjenvalg.
For å kunne stille som kandidat til styreverv må man ha deltatt på Global Game
Jam arrangert i regi av IMPRO Jam.
Styret skal holde møte når lederen eller et flertall av styremedlemmene forlanger
det.
Styret er vedtaksdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak
fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller styrelederens
stemme dobbelt.
§7 Styrets oppgaver:
Styret skal:
 Iverksette årsmøtets bestemmelser.
 Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og
utarbeide instruks for disse.
 Administrere og føre nødvendig kontroll med IMPRO Jam sin økonomi i
henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
 Representere IMPRO Jam utad.
§8 Oppløsning:
Oppløsning av IMPRO Jam kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir
oppløsning vedtatt med minst 3/4 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3
måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 3/4

flertall.
Styret kan nedlegge veto ved 3/4 flertall årsmøtets vedtak om nedleggelse.
§9 Endring av vedtektene:
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært
årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte
stemmene.

