VEDTEKTER FOR KONGSBERG PIKEKOR
(Revisjon per 30.10.2017)

§1
1.1

FORMÅL
Kongsberg pikekors formål er å skape et godt musikkfaglig og sosialt miljø
åpent for alle uansett kjønn, uansett religion, politisk overbevisning,
funksjonshemming, spesielle forutsetninger eller spesielle behov.

1.2

Kongsberg pikekor skal aktivt arbeide for å utvikle medlemmenes musikalske
evner under kyndig veiledning, slik at en personlig utvikling fremmes
gjennom sang og musikk som uttrykksmiddel.

§2
2.1

ORGANISASJON
Kongsberg pikekor kan være medlem av sang-og musikkorganisasjoner på
lokal- fylkes- eller landsplan under forutsetning av at det kan trekkes
økonomiske, driftsmessige, musikalske eller sosiale fordeler av medlemskapet.

§3
3.1

MEDLEMSSKAP
Som medlemmer regnes alle sangere og tillitsvalgte i koret.
Alle medlemmer av koret har rett til å være med å bestemme. Barns meninger
skal også tillegges vekt.

3.2

Innmeldelse i koret skjer skriftlig (via innmeldingsskjema) til
dirigernter/styret.

3.3

Opptak i aspirantkoret kan skje fra 1. trinn i barneskolen. Deretter går man
over til juniorkoret i 5. trinn og kammerkor i 8. trinn. Øvre aldersgrense er
ordinært ved avsluttet videregående opplæring, men dispensasjon fra dette kan
gis.

3.4

Koråret følger skoleåret (høst+vår), medlemskontingenten blir betalt
semestervis, høst og vår.
Per høst 2017 er semesteravgiften 850,- (aspirantkor), 950,- (juniorkor) og
1150,- (kammerkor)

3.5

Dersom man ønsker permisjon eller melder seg ut, skal dette skje
skriftlig(mail) innen en måned etter semesterstart til dirigent/styre.

3.6

Dersom et medlem gjennom manglende fremmøte, dårlig atferd eller på annen
måte blir et negativt miljøelement, skal vedkommende kontaktes av dirigenten
eller en representant fra styret. Før styret kan utelukke et medlem, skal
foresatte ha blitt kontaktet og det skal ha vært gitt skriftlig(mail) advarsel med
rimelig tid til å endre den negative situasjonen.

§4
4.1.

MEDLEMMENES/FORESATTES PLIKTER
Korets virksomhet skal i størst mulig utstrekning ordnes ved frivillig innsats
fra kormedlemmene og deres foresatte.

1

4.2

De foresatte plikter å følge med i barnas fremgang og motivere dem til best
mulig innsats samt å legge forholdene til rette for en god utvikling.

4.3

Medlemmer plikter å betale medlemskontingent innen fastsatte frister.

§5
5.1.

ØVELSER
Aspirantkor, juniorkor og kammerkor har øvelse hver for seg en gang i uken
(torsdager). Øvelser ut over dette holdes når dirigenten finner det nødvendig.
Større prosjekter kan medføre øket øvelsesmengde over en periode. Styret skal
ha gitt godkjennelse til dette.
Kormedlemmene plikter å møte presis og gi beskjed om de ikke kan stille på
en øvelse.

§6
6.1.

DRAKTER
Draktene er korets eiendom og lånes ut til medlemmene (aspirantkor og
juniorkor) Medlemmene oppfordres til å følge de draktregler som gjelder så
langt det går.

§7
7.1.

DIRIGENTER
Dirigenten(ene) er ansatt i Kongsberg Kulturskole, Kongsberg Pikor
engasjerer dem via Kongberg Kulturskole. Dirigentene har det kunstneriske
ansvaret for koret. Hovedoppgaver og betingelser skal være avtalt skriftlig.
Dirigentene har rett og plikt til å delta på styremøtene

§8
8.1.

KONTINGENT
Årskontingenten for medlemmene fastsettes av årsmøtet

§9
9.1

ÅRSMØTET
Årsmøtet er korets høyeste organ og er beslutningsdyktig når det er lovlig
innkalt. Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av november.
Foreldre/foresatte til medlemmene har stemmerett på årsmøtet. Medlemmer i
kammerkor og juniorkor har møte- og talerett, men ikke stemmerett. Ved
avstemming kan det ikke avgis mer enn en stemme for hvert medlem.
Styremedlemmer og utvalgsmedlemmer har møteplikt om ikke lovlig forfall er
meddelt.

9.2.

Innkalling til årsmøtet skal skje skriftlig med minimum 14 dagers varsel. Saker
som ønskes behandlet på det ordinære årsmøtet, skal meddeles styret senest en
uke før årsmøtet.
Det ordinære årsmøtet skal behandle følgende saker
 Godkjenning innkalling og dagsorden, konstituering
 Årsmelding
 Revidert regnskap
 Revisjon av kontingent
 Behandling av innkomne saker
 Valg av styre, revisor og evt. utvalg
 Budsjett og aktivitetsplan for kommende driftsår
Det står styret fritt å ta opp andre saker, men bare saker angitt i innkallelsen
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kan behandles på årsmøtet. Det kreves alminnelig flertall for alle valg og
avgjørelser.
9.3.

Når styret finner det påkrevet eller når minimum 10 personer som er
stemmeberettigede krever det, skal styret innkalle til ekstraordinært årsmøte.
Begrunnelsen gis skriftlig til styret og vedlegges innkallingen. Innkallingen til
ekstraordinært årsmøte skal skje skriftlig med minimum 14 dagers varsel. På
ekstraordinært årsmøte er det ikke anledning til å ta opp andre saker enn de
som fremgår av innkallingen.

§10 STYRET
10.1. Kongsberg pikekor skal ledes av et styre som minimum består av
leder, kasserer og to styremedlemmer. Styret kan utvides med nestleder,
styremedlemmer og varamedlemmer etter behov. Styret er beslutningsdyktig
når halvparten av medlemmene er tilstede.
10.2

Det skal etterstrebes kontinuitet ved at ikke alles styrets medlemmer skiftes ut
på en gang. Leder og kasserer bør ikke være på valg samtidig. Styret fungerer
som valgkomite om ikke årsmøtet bestemmer noe annet.

10.3

Styret kan utnevne de råd og utvalg de finner nødvendig. Slike råd og utvalg
arbeider etter mandat gitt av styret. Aktuelle grupper kan være: drakt-, lotteriarrangement-, finans-, PR- og turgruppe

10.4. Styret skal gjennom eget arbeid og bruk av evt. utvalg:
 engasjere dirigenter og etablere skriftlige avtaler med disse (gjennom
Kongsberg Kulturskole)
 sammen med dirigentene utarbeide arbeidsprogram for hvert semester
 fremskaffe de nødvendige inntekter og utføre normale
kassereroppgaver
 forvalte korets midler på beste måte gjennom plassering i bank
 føre regnskap på forsvarlig måte
 tildele nødvendige fullmakter
 planlegge og praktisk gjennomføre konserter og andre arrangementer
 planlegge og gjennomføre turer.
 løpende ta stilling til spørsmål som kommer opp blant medlemmene,
deres foresatte, dirigenten, kommunen eller andre.
 bidra til en positiv profilering av koret i lokalmiljøet
 holde løpende kontakt med dirigenten og representanter for
medlemmene for å sikre at det praktiske korarbeidet skjer i samsvar
med styrets intensjoner
 etterleve forskrifter og lover gitt av myndighetene
Den spesifikasjon som som er gitt over kan ikke anvendes som grunnlag for
ansvarsfraskrivelse i forhold til hovedoppgaven, jfr. §1.
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§ 11 ØKONOMI
11.
Korets økonomi er i hovedsak basert på medlemskontingent fastsatt av
årsmøtet og av tildelinger/tilskudd som tilståes over de offentlige budsjetter
11.2. Alle tillitsverv er ulønnet.

§ 12
12.1

OPPLØSNING
Vedtak om oppløsning av Kongsberg pikekor kan bare fattes av årsmøtet.
Korets aktiva skal stå urørt i 10 år og kan i denne perioden kun anvendes av et
reetablert pikekor. Det årsmøtet som oppløser koret, skal ta stilling til hvem
som skal være forvalter av korets aktiva, samt hvem som skal overta midlene
om reetablering ikke finner sted. Midlene kan ikke direkte eller indirekte
overføres til privat personer.

Oppdatering av vedtektene er gjennomgått og godkjent av styret i Kongsberg Pikekor 30.10.2017.
Eventuell revisjon vil bli foretatt på årsmøtet høsten 2017.
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