Vedtekter
§1

ORGANISASJON
Forr Songlag – stiftet i 1919 – er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Stod i Steinkjer
kommune.
Koret er tilsluttet Norges Korforbund Nord-Trøndelag

1.1
1.2
§2

FORMÅL
2.1

Korets overordnede mål er å skape interesse for god korsang og å arbeide for
musikalsk utvikling i et sosialt godt miljø, slik at koret kan presentere seg som et
interessant kulturtilbud i lokalsamfunnet

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
§3

Disse målene søkes nådd gjennom:
God administrativ ledelse
Planlegging, kortsiktig og langsiktig
God økonomisk kontroll
Skolering av sangere/dirigent(er)/styret
Konsertering
Rekruttering
Kontakt med Korforbundet
Kontakt med Kulturetaten i kommunen
Kontakt med andre kor og organisasjoner/lag

MEDLEMSSKAP
3.1

Opptak av medlemmer:

j) Som medlem kan opptas alle med lyst og interesse for sang
k) Medlemskapet gjelder fra dato for opptak, og medlemskontingenten innkreves årlig
etter årsmøtet. Medlemmer som starter midt i sesongen betaler halv kontingent.
l) Æresmedlemmer betaler ikke kontingent
m) Koret betaler kontingent til korforbundet for æresmedlemmer og dirigent
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3.2

Medlemmenes plikter:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Arbeide for å nå korets mål
Følge korets vedtekter
Rette seg etter de vedtak som blir fattet
Møte opp til alle øvelser og opptredener hvis mulig
Melde fravær til korets dirigent eller leder
Betale medlemskontingent innen fastsatt frist
Gi melding til korets dirigent eller styre dersom en ønsker permisjon eller ønsker å
melde seg ut. Ved evt. utmelding skal korets innkjøpte noter leveres tilbake.
h) Korets medlemmer må på opptreden stille i det kor-antrekk som styret og
uniformskomiteen har bestemt

§4

ÅRSMØTET
Årsmøtet er korets øverste myndighet. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av
januar.
4.1

Innkalling og beslutningsdyktighet:

a) Årsmøtet trer sammen etter innkalling fra styret med minst 2 ukers varsel.
b) Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, skal skriftlig og begrunnet, være styret i
hende senest 7 dager før årsmøtet.
c) Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 14 dagers varsel når styret eller 1/3
av medlemmene forlanger det.
d) Så vel ordinært som ekstraordinært årsmøte er beslutningsdyktig når minst halvparten
av medlemmene er tilstede.
e) På årsmøtet har følgende stemmerett:
(i) Alle kormedlemmer
(ii) Styrets medlemmer i alle saker som ikke gjelder regnskap og årsmelding
4.2

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Ordinær årsmøtebehandling:
Det ordinære årsmøtet skal:
Velge møteleder
Velge møtesekretær
Velge minimum 2 personer som signerer møteprotokollen
Behandle innkalling
Behandle sakliste
Behandle årsmelding
Behandle revidert regnskap
Behandle innkomne saker i henhold til sakliste
Fastsette kontingent
Vedta budsjett
Valg
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4.3

a)
b)
c)
d)
e)
f)

4.4
a)
b)
c)
d)
4.5

Valg:
Det ordinære årsmøtet skal velge:
Leder
3 medl. til Styret
3 medl. til Valgkomite
2 medl. til Uniformskomite
4 medl. til Musikkutvalg
2 repr. til Årsmøtet i Norges
korforbund N-T

(1 år)
(2 år)
(2 år)
(2 år)
(1 år)
(1 år)

Valgbarhet:
Valgbare til tillitsverv er alle kormedlemmer
Alle tillitsverv er basert på prinsippet om villighet
Tillitsvalgte har rett til å nekte gjenvalg for like lang tid som de har tjenestegjort
Æresmedlemmer fritas for plikt til verv
Avstemmingsmåter:

a) Sakene avgjøres med alminnelig flertall (over 50%) dersom ikke annet er bestemt i
vedtektene
b) Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt, unntatt ved valg der resultatet
avgjøres ved loddtrekning
4.6 Protokoll
a) Det skal føres protokoll av årsmøtene
b) Protokollen skal underskrives av minimum 2 personer som velges av årsmøtet
§5

STYRET
a) Koret ledes av et styre på 4 medlemmer
b) Styret skal velges på årsmøtet og skal lede koret i perioden mellom årsmøtene
c) Leder velges av årsmøtet for 1 år
d) De øvrige styremedlemmer velges for 2 år, men slik at det er 1 eller 2 medlemmer
som velges hvert år.
e) Styret holder møter så ofte som lederen finner det nødvendig eller når minst 1 av
styremedlemmene krever det
f) Styret er beslutningsdyktig nå leder og minst 1 av styrets medlemmer er tilstede
g) Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt
h) Styret fastsetter tid og sted for årsmøtet
i) Styret skal sørge for å engasjere og utnevne komitéer etter behov til korets
arrangement
j) Styret skal sørge for å engasjere og gjøre nødvendige avtaler med
dirigent/hjelpedirigent/stemmeøver
k) Kasserer sørger for å føre regnskap og avslutte regnskapet i god tid før årsmøtet.
Styret skal i forkant av årsmøtet gjennomgå regnskapet.
l) Sekretæren utarbeider årsmelding i samråd med styret
m) Det skal føres møteprotokoll i styret
n) Dirigenten deltar på styremøtene etter behov eller eget ønske
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§6

MUSIKKUTVALG
a) Musikkutvalget består av 4 kormedlemmer, fortrinnsvis 1 fra hver stemmegruppe i
koret. Dirigenten er leder av utvalget
b) Styret bør være representert i utvalget
c) Dirigenten har det kunstneriske og musikkfaglige ansvar, men musikkutvalget skal
fungere som rådgivende organ

§7

ARRANGEMENT
a) Korets fane skal bringes med til alle arrangement der koret deltar, med mindre styret
har gjort annet vedtak
b) Uniformskomiteen har ansvar for at koret til en hver tid har et representativt antrekk
ved opptredener. Komiteen har også ansvar for å oppdatere og holde oversikt over
antrekk som er på lager til en hver tid.

§8

VALGKOMITE
a) Valgkomiteen består av 3 medlemmer valgt av årsmøtet for 2 år, men slik at det er 1
eller 2 medlemmer som velges hvert år.
b) Valgkomiteen arbeider etter instruks utarbeidet av styret

§9

ØKONOMI
a) Korets økonomi er i hovedsak basert på en årlig medlemskontingent og av
tildelinger/tilskuddsordninger som tilstås over de offentlige kulturbudsjett
b) Styret skal sørge for god regnskapsførsel og en betryggende forvaltning av korets
midler og eiendeler
c) Alle tillitsverv i koret er ulønnet
d) Alle dokumenterte utgifter i forbindelse med tillitsmannsarbeidet dekkes etter
forhåndsavtale med styret
e) Regnskapsåret følger kalenderåret
f) Avsluttet regnskap skal gjennomgås av styret før det legges fram for årsmøtet
g) Styret skal utarbeide forslag til budsjett for påfølgende regnskapsperiode
h) Budsjettet skal godkjennes av årsmøtet
i) Styret har arbeidsgiveransvar og plikter å utarbeide arbeidsavtale(r) med dirigent(er),
samt utbetale lønn etter denne.

§ 10

NOTER
a) Noter utlånes til sangerne i den tid de er aktive medlemmer av koret. Ubrukte noter
oppbevares i korets notearkiv som dirigenten er ansvarlig for
b) Notemapper anskaffes av kormedlemmene etter instruks fra styret

§ 11

VEDTEKTSENDRINGER
a) Disse vedtektene kan bare endres av årsmøtet med minst 2/3 flertall
b) Forslag til endringer må fremmes i samsvar med vedtektene, senest 14 dager før
årsmøtet

§ 12

OPPLØSNING
a) Oppløsning av koret kan bare vedtas av ordinært eller ekstraordinært årsmøte
b) Forslaget om oppløsning må oppnå minst 2/3 flertall for å være gyldig
c) Disponering av korets midler og eiendeler bestemmes med alminnelig flertall på
samme måte. Midlene skal benyttes til beste for korsangen
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