VEDTEKTER
GRORUD KIRKES KAMMERKOR
Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 4. juni 2009
Endret på årsmøte 14. april 2011

§ 1 Navn
Korets navn er Grorud Kirkes Kammerkor.
Koret ble etablert i august 2004.

§ 2 Formål
a) Grorud Kirkes Kammerkor skal arbeide med liturgisk musikk som skal benyttes ved
høymesser og andre gudstjenestelige arrangementer i Grorud kirke.
b) Grorud Kirkes Kammerkor skal også arbeide med sikte på å holde egne konserter,
gjerne i samarbeid med ensembler og solister som kan bidra til ytterligere vekst og
utvikling i koret.

§ 3 Organisering
a) Grorud Kirkes Kammerkor ønsker en tett tilknytning til Grorud menighet, men koret
er organisert som en selvstendig forening.
b) Koret ledes av et styre på 4 medlemmer.
c) Som en del av samarbeidet med Grorud menighet ønsker koret at menighetens kantor
skal være korets dirigent. Hvis dette ikke lar seg gjøre kan styret inngå avtale med en
annen dirigent. Dirigenten har møterett i styret. Dirigenten utarbeider repertoar,
semester- og konsertplaner i samarbeid med styret.

§ 4 Medlemskap i koret
4.1 Opptak
Dirigenten avgjør opptak av nye sangere, og om de skal prøvesynge før de opptas som
medlemmer.
4.2 Forpliktelser
Medlemmene forplikter seg til å:
a) følge korets vedtekter
b) følge de ordensreglene som årsmøtet fastsetter for øvelser, konserter og arrangementer
c) betale kontingent innen fastsatt frist
4.3 Utelukkelse
Medlemmer over 60 år skal prøvesynge for dirigenten ved semesterstart. Andre medlemmer
må også prøvesynge når og hvis dirigenten ønsker det. I samråd med dirigenten avgjør styret
om et medlem skal utelukkes fra koret. Styret og dirigenten skal ha samtalt med den det
gjelder før en eventuell utelukkelse.

§ 5 Årsmøtet
Årsmøtet er korets øverste myndighet. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av
mai måned.
5.1

Innkalling
a) Årsmøtet innkalles skriftlig med minst 6 ukers varsel. Innkalling kan sendes som epost.
b) Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, skal være styret i hende senest 4 uker før
årsmøtet.
c) Senest 1 uke før årsmøtet skal styret legge ut årsmelding, regnskap, forslag til budsjett
og andre dokumenter og forslag som er fremmet på en vedtektsbestemt måte.

5.2

Stemmerett
a) Alle kormedlemmer som har betalt kontingent, har tale-, forslags- og stemmerett.
b) Dirigenten kan delta med tale- og forslagsrett.

5.3

Årsmøtets oppgaver:
a) Konstituering
1. Årsmøtet ledes av styreleder eller en møteleder som styreleder utpeker. Hvis
styreleder ikke er til stede velges en ordstyrer blant de frammøtte
2. Valg av protokollfører
3. Valg av ett protokollvitne
b) Godkjenning av innkalling og saksliste.
c) Behandling av årsmelding.
d) Behandling av regnskap.
e) Fastsettelse av årskontingent.
f) Innkomne forslag.
g) Vedtektsendringer.
h) Budsjett.
i) Valg
j) Eventuelt

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har
mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.
Under punktet eventuelt kan saker diskuteres, men det kan ikke gjøres vedtak.
5.4 Valg
Det ordinære årsmøtet skal velge:
a) Leder (2 år)
b) 3 styremedlemmer (2 år)
Det ene året velges leder og 1 styremedlem. Det andre året velges de 2 andre
styremedlemmene, slik at det hele tiden er minst 2 styremedlemmer som fortsetter fra det
avgående styret. Ved første årsmøte velges to av styremedlemmene for ett år. Dersom et
styremedlem slutter i løpet av sitt første år i styret kan det følgende årsmøtet velge et
styremedlem for ett år.
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan
føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene

inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende
avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater,
eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke
avgitt.
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte
stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer.
Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn
halvparten av de avgitte stemmene. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd
dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det
foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses
de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved
loddtrekning.
5.5

Andre avstemminger
a) Avstemming holdes skriftlig hvis noen krever det.
b) Saker avgjøres med simpelt flertall dersom ikke annet er bestemt i vedtektene. Blanke
stemmer skal anses som ikke avgitt.
c) Ved stemmelikhet teller styreleders stemme dobbelt.

5.6

Protokoll
a) Det skal føres protokoll fra årsmøtet.
b) Protokollen skal underskrives protokollfører og én person.
c) Protokollen skal gjøres tilgjengelig for kormedlemmene senest 3 uker etter årsmøtet.
Protokollen kan distribueres elektronisk.

5.7

Ekstraordinært årsmøte
a) Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når styret eller minst 1/3 av medlemmene krever
det.
b) Innkalling skal sendes ut med minst 14 dagers varsel. Innkallingen kan sendes som epost.
c) Saksliste og dokumenter skal følge innkallingen.

§ 6 Styret
6.1

Styrets organisering
a) Styret består av 4 medlemmer.
b) Styret velges av årsmøtet og skal lede koret frem til neste årsmøte.
c) Styret holder møter når lederen finner det nødvendig, eller når minst 2 av styrets
medlemmer ber om det.
d) Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. I tilfelle stemmelikhet
avgjør leders stemme utfallet.
e) Nestleder har leders funksjon ved leders fravær.
f) Styret konstituerer seg selv etter hvert årsmøte, og fordeler funksjonene nestleder,
sekretær og kasserer.

6.2

Styrets oppgaver
a) Styret fastsetter tid og sted for årsmøtet, og sender innkalling i overensstemmelse med
vedtektene.
b) Styret utarbeider årsmelding.
c) Styret utarbeider budsjett og fører regnskap.
d) Styret sørger for ajourførte medlemslister med opplysninger om aktive og passive
medlemmer og eventuelle permisjoner.
e) Styret og dirigenten planlegger og koordinerer Kammerkorets konsertvirksomhet. Det
kan være mindre konserter eller oppføringer av større verk i samarbeid med Grorud
menighet.
f) Det skal føres referat fra styremøtene.
g) Korets medlemmer kan kreve utskrift av styreprotokoller, bortsetter fra i saker av
fortrolig art.

6.3 Godtgjørselse
Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv, men de kan få refundert faktiske utgifter.

§ 7 Vedtektsendringer
a) Endringer i vedtektene gjøres på årsmøtet.
b) Vedtektene kan bare endres med minst 2/3 flertall.

§ 8 Oppløsning av koret
a) Oppløsning av koret kan vedtas av ordinært eller ekstraordinært årsmøte.
b) Forslag om oppløsning må oppnå minst 2/3 flertall for å bli vedtatt.
c) Ved oppløsning går korets midler til kirkemusikalsk virksomhet i Grorud menighet.
****

