VEDTEKTER FOR SKEDSMO
KAMMERKOR
stiftet august 1989
Vedtekter utarbeidet av styret i august 1992 og vedtatt av ekstraordinært årsmøte 14.9.92.
Vedtektene (§ 1) endret etter ekstraordinært årsmøte 4.4.2000. (§3) endret etter ordinært årsmøte 14.2.2008,
11.2.2010, (§3 og §4) 13.2.2014 og §1, §3 og §4 25.2.2019.

1. ORGANISASJON
Skedsmo Kammerkor er et blandet kor i Skedsmo kommune, og har organisasjonsmessig
tilknytning til Norges Korforbund. Koret er knyttet mot Skedsmo menighet ved at en del av
kantorens stilling er som dirigent for Skedsmo kammerkor. Koret disponerer øvingslokaler i
Skedsmo kirke samt Sten menighetssenter.
Korets øverste myndighet er årsmøtet, og ledes mellom årsmøtene av et styre. Koret er
politisk nøytralt.
Koret deltar i kirkekorfunksjon i Skedsmo kirke 3-4 ganger pr. semester. Denne
kirkesangtjeneste skal betraktes som en del av korets gjenytelse for bruk av lokaler og
organistens arbeidstid.

2. FORMÅL
Korets mål er å samle sanginteresserte i Skedsmo og omegn i et skapende musikkmiljø hvor
kravet til musikalsk engasjement og ansvar skal følges av muligheter til generell musikalsk
opplæring. Helhetlig og engasjert formidling av musikk skal være det overordnede mål.

3. MEDLEMSSKAP
Koret er åpent for sangere med notekunnskap og/eller tidligere korerfaring. Stemmeprøve er
obligatorisk for nye sangere. Årlig vurdering av korets medlemmer skal foretas etter fylte 55 år
for damer og 60 år for herrer. Dirigenten kan også foreta en individuell vurdering av
medlemmer under disse aldersgrensene derfor han/hun finner det nødvendig. Medlemskap,
herunder uttreden, avgjøres av dirigent og representant for styret.
Kontingent betales halvårsvis innen 15. april og 15. oktober. Ved lengre permisjoner over 6
måneder, betales halv kontingent.
Et medlem plikter:

•
•
•
•
•

å møte til fastsatte prøver og opptredener
å følge vedtak gjort av styret og pålegg fra dirigent
å betale kontingent innen fastsatte frister
å melde fravær til leder/dirigent i god tid
å gi skriftlig melding til styret ved ønske om permisjon eller utmelding

4. ÅRSMØTET
Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av mars og trer sammen etter skriftlig innkalling fra
styret med minst 4 ukers varsel. Saker som ønskes behandlet av årsmøtet, må være styret i
hende senest 14 dager før årsmøtet.
Endelig innkalling må være medlemmene i hende senest 1 uke før møtet, med saksliste og
dokumenter til vanlige årsmøtesaker.
Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 2 ukers varsel når styret eller minst
halvparten av medlemmene krever det. Saksliste skal følge innkallingen. Årsmøtet er
beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede.
Det ordinære årsmøtet skal:
1. konstitueres
•
•
•
•

opprop/antall stemmeberettigede
velge møteleder
velge referent
velge 2 personer til å underskrive protokoll

2. behandle innkalling og saksliste
•
•
•
•

behandle årsmelding
behandle regnskap
fastsette kontingent
behandle saker i h.h.t. saksliste

•
•
•

leder for et år
2 medlemmer til styret
revisor og valgkomite med 2 medlemmer

3. velge

Stemmegivning skjer skriftlig bare dersom noen av de stemmeberettigede krever det. Sakene
avgjøres ved alminnelig flertall der ikke noe annet er bestemt i vedtektene. Under møtet føres
det referat. Medlemmene skal ha kopi av referatet.

5. STYRET
Styret består av 5 medlemmer og 1 varamedlem. Dirigenten er en av styremedlemmene.
Styret fastsetter prøvetider, repertoar, årsmøtetidspunkt, og gjør alle avtaler av økonomisk art.
For øvrig kan styret oppnevne eller foreslå komiteer etter behov.

6. ØKONOMI
Korets økonomi er basert på årlig kontingent og offentlige/organisasjonsmessige
støtteordninger. Alle funksjoner i koret er ulønnet. Regnskapsåret følger kalenderåret.
Styremedlemmenes utlagte utgifter dekkes av koret etter nærmere avtale.

7. NOTER
Noter er korets eiendom, med mindre annet er avtalt for hvert enkelt tilfelle.
Notemapper/konsertmapper dekkes av medlemmene, men kan kjøpes gjennom koret.

8. ANTREKK
Korkapper til kirkelig bruk eies av Skedsmo kirke, men disponeres av kormedlemmene.
Antrekk for øvrig ved opptredener avtales i hvert enkelt tilfelle.

9. VEDTEKTSENDRINGER
Vedtektene kan bare endres av årsmøtet, og da med minst 2/3 flertall. Forslag til endringer må
skje i samsvar med vedtektenes §4.

10. OPPLØSNING
Skedsmo kammerkor kan kun oppløses i vedtak av 2 ordinære påfølgende årsmøter, og da
med minst 2/3 flertall. Ved oppløsning tilfaller korets midler et fond. Dersom det i løpet av tre
år ikke er kommet planer om å gjenoppta korets virksomhet, tilfaller fondet Skedsmo menighet
for bruk i sang/musikkvirksomheten tilknyttet Skedsmo kirke. Fondet forvaltes av
menighetsrådets leder og organist.

