
Vedtægter for Progressive Institute of Martial Arts - PIOMA 

 

§ 1 Navn 

Foreningens navn er Progressive Institute of Martial Arts - PIOMA, med hjemsted i Københavns Kommune.  

§ 2 Formål 

Foreningens formål er at optræne det enkelte medlem i selvforsvar. 

§ 3 Optagelse 

En person der ønsker optagelse i PIOMA skal sende en ansøgning sammen med en kopi af straffeattest til en af PIOMA instruktører. Efter godkendt ansøgning 
afholdes herefter en samtale mellem kandidaten og en instruktør, og ansøgeren kan derefter deltage i en prøvetime. Instruktørerne foretager derefter en samlet 
vurdering af ansøgeren og afgøre om hvorvidt ansøgeren kan optages i PIOMA.  

§ 4 Indmeldelse 

Indmeldelse sker, efter godkendt optagelse, til foreningens formand ved at udfylde og underskrive klubbens indmeldingsblanket. Ved indmeldelse betales 
kontingent for de første to måneders træning.  

§ 5 Kontingent 

Kontingent for træning fastsættes af foreningens bestyrelse, og kan betales månedsvis forud for to måneder ad gangen. Kontingentet dækker ikke over antal 
træningsdage, men kun over medlemmets plads på træningsholdet. 

Kontingent anvendes til følgende områder: 

a. Videreudvikling af PIOMA. 

b. Køb af udstyr til foreningens aktive instruktører. Udstyret er ikke foreningens ejendom, men instruktørens. Medlemmerne har selv ansvar for at anskaffe sig det 
relevante udstyr, der er nødvendige for at kunne deltage i foreningens aktiviteter.  

c. Opkvalificering af foreningens aktive instruktører, blandt andet i form af selvforsvarsseminarer, videre uddannelse og lignende.  

d. Foreningens aktive instruktørers transportudgifter, der har relevans for foreningens aktiviteter.  

e. Forplejning af aktive instruktører under foreningens aktiviteter. 

f. Udgifter til faciliteter. 

§ 6 Udmeldelse og eksklusion 

Et medlem der ønsker at indstille træningen, skal med minimum 2 måneders varsel meddele formanden eller instruktørerne dette.  

Stk. 2. Medlemskab kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned + en måned 

Stk. 3. Et medlem, der er kommet i kontingentrestance, vil først modtaget en påmindelse for betaling og derefter en rykker med øget betaling. Hvis betalingen 
derefter ikke er modtaget, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet fra foreningen. Ingen, der er udelukket efter ovenstående, kan optages i foreningen påny, før 
vedkommendes udestående er betalt.  

Stk. 4. Medlemmer i klubben forpligter sig til at opføre sig med almindelig respekt for foreningens andre medlemmer, instruktører, bestyrelse og lokaler. 

Stk. 5. Bestyrelsen kan til en hver tid beslutte at ekskludere enkelte medlemmer, såfremt de ikke lever op til bestemmelserne i vedtægterne. 

Stk. 6. Misbrug af den kunnen, medlemmer lærer i foreningen, medfører øjeblikkelig eksklusion. 

Stk. 7. Udførelse af vold eller involvering i kriminelle forhold i eller udenfor foreningen kan medføre eksklusion. 

Stk. 8. Mobning eller chikane af foreningens medlemmer eller andre personer, der deltager i foreningens aktiviteter, kan medføre eksklusion. 

Stk. 9. Beslutningen om eksklusion eller beslutning i medfør af § 3 stk. 2 træffes af bestyrelsen og meddeles det pågældende medlem skriftligt indeholdende en 
begrundelse.  



§ 7 Generalforsamlingen 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

 Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes i perioden september til december primo hvert år. Generalforsamlingen indkaldes med tre ugers varsel. Forslag, der 
ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde mindst syv dage før generalforsamlingen afholdes. 

Stk. 3. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. 

Stk. 4. For at opnå stemmeret kræves mindst et års aktivt og uafbrudt medlemskab, gradueret til PIOMAs Phase-3 niveau, samt at medlemmet ikke har 
økonomiske udeståender af nogen art med foreningen.  

Stk. 5. Et medlem kan give sin stemmeret videre, hvis medlemmet ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen. Der kan kun videregives en  fuldmagt til 
en fysisk fremmødt person. En fremmødt person, kan kun besidde en fuldmagt. 

Stk. 6. Sager afgøres ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed forkastes forslaget. I tilfælde af stemmelighed ved valg af tillidsposter, er de allerede valgte 
medlemmers stemmer udslagsgivende. 

Stk. 7. Dagsorden for den ordinære generalforsamling, der styres af en af forsamlingen valg af dirigent, skal indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Godkendelse af dagsorden 

4. Godkendelse af foreningens vedtægter 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Valg til bestyrelse 

7. Valg af revisor 

8. Eventuelt 

Bestyrelsen kan udvide dagsordenen. 

Stk. 8. Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis bestyrelsen skønner det er nødvendigt, eller hvis mindst 1/3 af de stemmeberettigede 
medlemmer ønsker det. Motiveret krav herom skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen, indeholdende dagsorden. 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske efter de i stk. 2 nævnte betingelser. 

 

§ 8 Bestyrelsen 

Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse og består af en formand, hovedtræneren, og en kasser til regnskabs- og kontingentposten. Bestyrelsen kan 
udvides med et menig medlem, såfremt betingelse i  § 7 stk 4 er mødt . Alle bestyrelsesposter er på valg hvert år, med undtagelse af hovedtræneren, som 
udpeges af den aktive trænerstab. Genvalg kan finde sted. Alle poster er ulønnede. 

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, dog skal møder varsles med otte dages varsel. Der føres referat ved alle møder. Referatet skal 
offentliggøres digitalt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst ½ af medlemmerne er til stede. Alle spørgsmål afgøres ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde 
af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

Stk. 3. Til varetagelse af specifikke opgaver, kan bestyrelsen nedsætte udvalg. Et medlem af bestyrelsen kan indgå i et sådant. Udvalgene arbejder ud fra et 
fastlagt budget og kan få udbetalt a conto beløb hos kassereren. 

§ 9 Ændringer af vedtægter 

Ændringer af vedtægter, kan kun ske på en generalforsamling og skal vedtages med 3/4 af generalforsamlingens stemmer. 

$ 10 Tegning 

Foreningen tegnes af formanden. 



§ 11 Regnskab 

Kassereren fører foreningens regnskab og er ansvarlig for den likvide beholdning. Regnskabsåret følger kalenderåret. 

Stk. 2. Regnskabet skal indeholde driftsregnskab, samt status og skal underskrives af bestyrelsesmedlemmerne, regnskabskasseren og revisor. 

§ 12 Den daglige undervisning 

Undervisningen varetages af foreningens instruktører, under ledelse af hovedtræneren. 

§ 13 KILOS 

KILOS er et underudvalg af PIOMA. KILOS har til formål, at underviser og eksponere filippinsk kampsport til børn. KILOS har eget kontingent på 150 kr og 
organiserer sig selvstændigt. Medlemskab af KILOS giver ikke stemmeret i PIOMA, vedr mindre betingelser i § 7 stk. 4 er mødt.  Kilos er undtaget af § 8 stk 3. 

§ 14 Opløsning 

Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling, hvortil der er indkaldt med dette punkt særskilt på dagsordenen. Til vedtagelse af opløsning, skal mindst 
halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer være fremmødt og mindst 4/5 stemme for opløsning. 

Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig på grund af manglende fremmøde, kan beslutning om opløsning træffes på en generalforsamling, indkaldt 
med fjorten dages varsel, senest to måneder efter den første. På denne generalforsamling, skal der træffes beslutning om hvorledes foreningen skal forholde sig til 
dennes formue. 

Foreningens formue skal i ovenstående tilfælde overgå til almennyttige eller almenvelgørende formål, evt. nogle som er i overensstemmelse med foreningens 
oprindelige formål, jævnfør § 2. 

 

 

 


