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Lover for Magiske Cirkel Norge
Lover oppdatert etter årsmøte 25.3.2021

§1

Magiske Cirkel Norge [MCN], stiftet 21. oktober 1928, har sitt hovedsete i Oslo.

§2

MCNs formål er å ivareta og fremme magiens interesser.

§3

MCN er åpen for innen- og utenlandske amatører og profesjonister. Søknad om medlemskap skal
skje på spesielt skjema. Styret skal, så godt det lar seg gjøre, undersøke søkerens magiske
kvalifikasjoner og moralske vandel.

§4

Utmelding skal skje skriftlig til styret og anses bare som frivillig når vedkommende er ajour med
sine forpliktelser.

§5

Styret kan ekskludere medlem som bryter foreningens lover, avslører offentlig den magiske kunsts
hemmeligheter, taler eller skriver nedsettende om et annet medlem, magien eller MCN, handler
ukollegialt eller misbruker sitt tillitsverv.
Styret skal ekskludere medlemmer som blir straffedømt for forhold som styret finner uforenlig
med underholdningsvirksomhet, og som kan være til skade for foreningens eller medlemmers
omdømme i allmennheten. Ekskludert medlem kan forlange å få sin sak tatt opp på ordinær
generalforsamling.

§6

Årskontingenten fastsettes av generalforsamlingen.
Medlemmer av hovedstyre og regionledere får 50% reduksjon i kontingenten.
Styret kan innvilge personer som gjør en helt spesiell og arbeidskrevende innsats samme
kontingentbetingelser som for styremedlemmer.
• Medlemmer som har vært medlem i 50 år eller mer får 50% reduksjon i kontingenten.
• Utnevnte æresmedlemmer og evige Medlemmer er fritatt fra kontingent.
•
•

Styret kan stryke medlem som skylder kontingent for mer enn seks måneder Ved søknad om
fornyet medlemskap skal nytt innmeldingsgebyr innbetales såfremt styret ikke bestemmer noe
annet. Medlemmer med vesentlig redusert inntekt kan søke styret om å få kontingenten nedsatt
eller ettergitt.
§7

Medlemmer av MCN er forpliktet til å avholde seg fra enhver form for uærlig og overdreven
reklame. Medlemsmerke og emblem må ikke uten styrets tillatelse brukes til andre formål enn
bestemt. Ved offentlig opptreden skal kunststykkene vises på en renslig og uklanderlig måte.
Levende dyr må behandles humant.

§8

Medlemmer som gjennom mange år har utført et særlig godt arbeid for foreningen eller magien
forøvrig, kan utnevnes til Magisk Knekt, Evig medlem eller Æresmedlem, hvis vedkommende
finnes kvalifisert. Det kan maksimalt utnevnes en Magisk Knekt og ett Æresmedlem i året.
Betingelsene forøvrig er henholdsvis ti og tyve års medlemskap. Beslutning om hedersbevisning
må vedtas av et enstemmig og fulltallig styre. Et spesielt hederstegn tildeles den som har vært
medlem i 25 og 50 år. Hederstegnene er MCNs eiendom og skal ved medlemskapets opphør
returneres foreningen.
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Hovedstyret består av President, Visepresident og to styremedlemmer. Alle styremedlemmer
velges for 2 år. Generalforsamlingen velger Hovedstyret. Presidenten velges for 1 år av gangen.
Andre styrerepresentanter velges for 2 år. Ingen styremedlemmer kan samtidig sitte i
valgkomiteen.
I tillegg velger generalforsamlingen 2 revisorer, en valgkomite på minimum 2 personer, samt samt
2 medlemmer til fondsstyret (dersom ikke annet er bestemt i fondets statutter). Alle med en
funksjonstid på ett år.
Styret skal ved første mulighet sørge for å besette de øvrige nødvendige vervene. Styret skal
deretter informere medlemmene om hvem som har hvilke oppgaver. Det er ingenting i veien for
at et eller flere av disse vervene bekles av styremedlemmer.

.
§ 9.1 Det skal forelegges begrenset politiattest for medlemmer som skal utføre frivillige oppgaver som
innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med
utviklingshemming i Magiske Cirkel Norge. Dette gjelder til enhver tid samtlige som innehar
styreverv, ansvarlige i underavdelinger samt personer som er ansvarlige i juniorarbeid, nasjonalt
eller på lokalplan.
Styret er ansvarlige for oppfølging og sørger for at attester lagres i MCN’s dokumentsenter til de
som til enhver tid er aktuelle. Styret skal som en del av årsberetningen fremlegge status på dette
arbeidet.
§ 10

Dersom MCN disponerer gaver eller andre midler som er avsatt i fond, er fondsstyrets oppgave å
forvalte kapital og avkastning i henhold til fondets vedtekter. Årlig avkastning som ikke
disponeres, tillegges kapitalen. Regnskap for hvert fond skal fremlegges generalforsamlingen.

§11

Generalforsamlingen holdes hvert år, senest innen utgangen av første kvartal.
Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles av styret eller ved skriftlig beslutning med forslag
til dagsorden undertegnet av minst ¼ av medlemmene.
Innkalling med dagsorden skal skje 4 uker før den fastsatte dato. Forslag som ønskes behandlet,
må være sendt styret 14 dager før generalforsamlingen.
Kun medlemmer som er fylt 18år, og som er ajour med sin kontingent har stemmerett ved
generalforsamlingen, og bare tilstedeværende medlemmer har stemmerett. Ved stemmelikhet er
presidentens votering avgjørende. Medlemmer under 18 år har møte, forslags og talerett.
Generalforsamlingen har følgende dagsorden: 1. Åpning, 2. Valg av dirigent og sekretær,
3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen, 4. Beretninger, 5. Regnskap (avsluttet per
31.12), 6. Innkomne forslag, 7. Valg, 8. Avslutning.

§ 12

MCN kan oppløses på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling såfremt ikke minst 5
medlemmer stemmer imot. Ved en eventuell oppløsning selges foreningens eiendeler, og de
innkomne beløp overføres til en norsk veldedighetsorganisasjon. Foreningens bibliotek «Knud
Winfelds Minne» tilfaller Universitetsbiblioteket.

§13

Forandring av lovene kan kun skje på ordinær generalforsamling og krever minst 2/3 av de avgitte
stemmer.
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