Vedtekter for CHORUS
§1.
Chorus er et blandet kor stiftet i 1981. Årsmøtet er korets øverste organ. Til å lede korets
virksomhet mellom årsmøtene velges et styre.

§2. Formål
Korets formål er:
a) Å arbeide på et høyt kunstnerisk nivå gjennom et allsidig korrepertoar med vekt pådet
kristne budskap.
b) Å bidra til å presentere nye komposisjoner og arrangement.
c) Å skolere medlemmene som sangere.

§3. Medlemskap
a) Medlemmene må dokumentere nødvendige sangferdigheter gjennom prøvesang for
dirigenten.
b) Dirigenten avgjør søknaden.
c) Medlemskontingent betales for hvert semester. Senest innen 01.04 og 01.10.

§4. Medlemmenes plikter
a) Møte på alle øvelser, konserter og lignende. Gyldig fravær må avtales.
b) Permisjonssøknader sendes styret og dirigent skriftlig. Det kan søkes om permisjonfor
inntil ett år. Deltakelse i et semester utløser kontingent for dette semesteret.

§5. Årsmøtet
a) Årsmøtet er korets øverste organ.
b) Alle kormedlemmer som har betalt kontingent har stemmerett.
c) Ordinært årsmøte holdes hvert år innen 01.april og innkalles av styret med minst 4
ukers varsel.
d) Senest 14 dager før møtet skal styret sende ut endelig innkalling med sakliste, styrets
beretning, regnskap, budsjettforslag og nødvendige dokumenter vedr framlagte saker.
e) Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.
Årsmøtet skal:
1. Velge møteleder
2. Velge møtesekretær

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Behandle innkalling og sakliste
Behandle styrets beretning
Behandle revidert regnskap
Fastsette kontingent
Behandle saker i henhold til sakliste
Foreta følgende valg:
a. Leder (ett år)
b. 2 medlemmer til styret (to år)
c. Varamedlem til styret (ett år)
d. Valgkomite
e. Revisor

§6. Styret
Koret ledes av et styre på 5 medlemmer som velges av årsmøtet. Leder velges for 1 år om gangen,
de øvrige faste medlemmer for 2 år, slik at 2 medlemmer er på valg hvert år. Varamedlem velges
for 1 år om gangen. Varamedlem har møterett, men ikke stemmerett i styret når styret er fulltallig.
Leder velges av årsmøtet, for øvrig styret konstituerer seg selv. Styret er beslutningsdyktig når
minst 3 medlemmer hvorav leder eller nestleder er til stede. Styret fastsetter tid og sted for
årsmøtet. Styret ordner selv med øvingslokaler, øvingstider og gjør nødvendige avtaler med
dirigent. Kasserer sørger for å føre regnskap og avslutte regnskap i god tid før årsmøtet.Sekretæren
skriver referat fra styremøtene og utarbeider årsmelding sammen med resten avstyret. Styret skal
sende årsmelding til distriktskorforbundet og oppgi navn på tillitsvalgte og dirigent.

§7. Musikkutvalget
Musikkutvalget består av 2 medlemmer + dirigent. Korets styre fungerer også som
musikkutvalg/noteutvalg.

§8. Økonomi
Korets økonomi er basert på årlig kontingent fra korets medlemmer pluss
tildelinger/støtteordninger som tilstås over det offentlige kulturbudsjettet. Alle tillitsverv erulønnet.
Koret dekker alle dokumenterte utgifter i forbindelse med tillitsmannsarbeid.

§9. Vedtektsendringer
Vedtektsendringer kan bare gjøres av årsmøtet og da med minst 2/3 flertall. Forslag tilendringer må
være styret i hende i samsvar med §5.
Vedtektene ble revidert i vedtak i årsmøtet 18. mars 2021

