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Vedtekter for Ørmelen blandakor 

§ 1 ORGANISASJON 
1.1 ØRMELEN BLANDAKOR, stiftet 04.11.75, er et kor med tilhold i Verdal kommune. Koret er 

nøytralt med hensyn til partipolitikk og livssyn. 

1.2 Koret ønsker å styrke korbevegelsen i Norge ved å være tilsluttet Norges Korforbund gjennom et 

distriktsforbund/fylkesforbund. 

1.3 Styret skal lede koret mellom årsmøtene og er sammensatt av leder, nestleder, kasserer, 

sekretær, styremedlem og 4 varamedlemmer. 

 

§ 2 FORMÅL 
2.1 Koret skal arbeide for å styrke korsangen og stimulere interessen for sang- og musikk. 

2.2 Koret anser kvalitet som viktig. Styret skal arbeide for at medlemmene gis mulighet for musikalsk 

utvikling i et sosialt miljø, slik at koret kan være et interessant kulturtilbud i lokalsamfunnet. Disse 

målene ønsker vi å nå gjennom: 

a) God administrativ ledelse 

b) Kort- og langsiktig planlegging 

c) God økonomisk kontroll 

d) Skolering av sangere/dirigenter og tillitsvalgte 

e) Konsertering 

f) Samarbeid med andre kor/organisasjoner 

g) Miljøskapende/sosiale tiltak i koret 

h) Arbeide for å rekruttere unge mennesker til koret, og lære dem noter og sangteknikk. 

 

§ 3 MEDLEMSKAP 

3.1 Opptak av medlemmer 

a) Alle med interesse for sang kan opptas som medlemmer. 

b) Dersom dirigenten ønsker det, må den som søker om medlemskap avlegge stemmeprøve, 

bl. a. for å plassere sangeren i riktig stemmegruppe. 

c) Medlemskapet gjelder fra dato for opptak, men medlemskontingenten betales fra første 

påfølgende 1. januar (hel kont.) eller 1. juli (halv kont.) 

d) Medlemmer som er heltidsstudenter betaler ½ kontingent så lenge studiene varer. 
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3.2 Stemmeførere 

Alle stemmegrupper velger sin stemmefører innen sin stemmegruppe. Dette gjøres før årsmøtet. 

Stemmeførere velges for to år. 

3.3 Medlemmets plikter 

Alle medlemmer plikter: 

a) Å arbeide for å nå korets mål. 

b) Å følge korets vedtekter. 

c) Å rette seg etter de vedtak som blir fattet, enten dette skjer på årsmøtet eller ved 

flertallsbeslutninger i ordinære medlemsmøter (øvelseskvelder). 

d) Å betale medlemskontingenten og andre regninger fra koret innen fastsatt frist. 

e) Ved behov for permisjon å gi styret skriftlig søknad. I permisjonstiden betaler medlemmet 

½ kontingent. 

f) Dersom det ønsker å melde seg ut av koret, å gi styret skriftlig beskjed om dette senest 2 

måneder før slutt. Del av innbetalt års kontingent refunderes ikke. 

g) Å møte på alle øvelser og opptredener når det ikke er gyldig fraværsgrunn. Forfall skal 

meldes stemmefører straks kormedlemmet får kjennskap til dette. Unnlater et medlem å 

møte til flere påfølgende øvelser og opptredener vil vedkommende medlemskap bli tatt opp 

til vurdering i styret, og i samtaler med vedkommende. 

h) Etter fravær av øvelser å ta kontakt med sin stemmefører for å få evt nye og aktuelle 

opplysninger. 

Alle medlemmer skal bidra til kameratslig og godt forhold i koret, både på øvelser og 

sammenkomster/turer. Styret skal påse at det hersker ro og trivsel. 

Viser et medlem dårlig oppførsel, eller er til skade for samholdet i koret, skal styret ta dette opp med 

vedkommende (se også §3.5). 

3.4 Æresmedlemmer/støttemedlemmer 

a) Årsmøtet kan utnevne æresmedlemmer etter innstilling fra styret. Æresmedlemmet 

betaler ikke kontingent. 

b) Korets styre kan oppta støttemedlemmer. Styret fastsetter kontingenten. 

3.5 Suspensjon/eksklusjon 

a) Et fulltallig styre kan med minst 2/3 flertall suspendere et medlem. 

b) Før vedtak fattes, skal medlemmet gis anledning til å uttale seg. 

c) Medlemmet kan anke vedtaket inn for første årsmøte. 

d) Årsmøtet kan med 2/3 flertall gjøre endelig vedtak om å ekskludere et medlem. 
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§ 4 ÅRSMØTET 
Årsmøtet er korets øverste myndighet. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar. 

4.1 Innkalling og beslutningsdyktighet 

a) Årsmøtet trer sammen etter skriftlig innkalling fra styret med minst 4 ukers varsel. 

b) Saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal oversendes styret senest 2 uker før 

årsmøtet. 

c) Senest 1 uke før årsmøtet skal styre dele ut sakliste, årsmelding, regnskap, forslag til 

budsjett, valgkomiteens innstilling og andre dokumenter vedrørende saker som skal 

behandles. 

d) Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel når styret eller minst 1/3 av 

medlemmene forlanger det. 

e) Så vel ordinært som ekstraordinært årsmøte er beslutningsdyktig når minst halvparten av 

medlemmene er til stede. 

f) På årsmøtet deltar med stemmerett: 

- Aktive æresmedlemmer og alle aktive kormedlemmer som har innbetalt forfalt kontingent 

g) På årsmøtet deltar med tale- og forslagsrett 

- Permitterte medlemmer og æresmedlemmer 

- Korets dirigent (dersom vedkommende betaler kontingent blir han/hun å regne som 

fullverdig medlem) 

4.2 Ordinær årsmøtebehandling 

1. Åpning og konstituering 

• Valg av møteleder 

• Valg av møtesekretær 

• Valg av to personer til å underskrive protokollen 

• Valg av to personer til tellekorps 

• Godkjenning av møteinnkalling 

• Godkjenning av sakliste 

2. Årsmeldinger 

3. Revidert regnskap 

4. Kontingent 

5. Budsjett 

6. Innkomne årsmøtesaker 

7. Valg  
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8. Avslutning 

4.3 Valg 

Det ordinære årsmøtet skal velge 

a) Leder 1 år 

b) Nestleder/studieleder 2 år * 

c) Kasserer 2 år *  

d) Sekretær 2 år *  

e) Styremedlem/leder av effektkomiteen 2 år * 

f) 2 revisorer 1 år 

g) de 4 stemmeførerne som varamedlemmer til styret 2 år. Alt, bass, sopran og tenor rullerer 

hvert år som første varamann, starter med alt i 2015. Hvis ikke første varamann kan møte 

innkalles neste på listen. 

h) 4 medlemmer til arrangementskomiteen 2 år. Arrangementskomiteen velger selv leder. 

i) 2 medlemmer til effektkomiteen 2 år. Effektkomiteen velger selv leder. 

j) 2 varamedlemmer 2 år: 1 til arrangementskomitéen og 1 til effektkomiteen 

k) 3 medlemmer til valgkomiteen. Disse velges for 1 år, men en gjenvelges og blir leder i ny 

valgkomite. 

*Første gang slik at det alltid blir overlapping/kontinuitet. 

Valg av ordenskapittel: Jfr. statutter for korets sangerorden. 

4.4 Valgbarhet 

a) Valgbare til tillitsverv er alle kor medlemmer som har oppfylt sine plikter overfor koret. 

b) Tillitsvalgte har rett til å nekte gjenvalg til samme verv for like lang tid som de har 

tjenestegjort. 

4.5 Avstemmingsmåter 

a) Skriftlig avstemming ved suspensjon og eksklusjon. 

b) Skriftlig avstemming ved valg dersom noen krever det. 

c) Skriftlig avstemming i andre saker bare hvis noen forlanger det. 

d) Sakene avgjøres med alminnelig flertall dersom ikke annet er bestemt i vedtektene. 

e) Ved stemmelikhet teller lederes stemme dobbelt, unntatt ved valg der resultatet avgjøres 

ved loddtrekning. 
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4.6 Protokoll 

a) Det skal føres protokoll over årsmøteforhandlingene. 

b) Utskrift av underskrevet protokoll skal overleveres til alle korets medlemmer. Dette 

innebefatter også æresmedlemmer/permitterte medlemmer. 

 

Vedlegg: Arbeidsinstruks for de forskjellige komiteer og utvalg i koret 

Arrangementskomite: 

Arrangementskomiteen skal komme med forslag til inntektsgivende - og interne arrangement, og skal 

ha hovedansvaret for disse i korets regi, også økonomi. De skal rapportere til kasserer og legge fram 

budsjett til styret v/kasserer for godkjenning før, og avslutte regnskap etter hvert arrangement. 

Komiteen skal ved behov involvere korets medlemmer i gjennomføringen av arrangementene. 

Valgkomite: 

Komiteen skal alltid forespørre styrets nye medlemmer som innstilles til valg på årsmøtet. Komiteen 

skal levere sin innstilling en uke før årsmøte. 

Valgkomiteen skal være nøye og kritiske ved forslag til nye medlemmer til alle komiteer. 

Medlemmer av styret som ikke vil ta gjenvalg skal skriftlig gi beskjed til valgkomiteen om dette 

minimum tre uker før årsmøtet. 

Stemmeførere: 

Stemmeføreren skal fungere som kontaktperson for sin stemmegruppe i koret. 

Synspunkter og meninger skal gå gjennom stemmefører og videre til korets leder eller dirigent. 

Stemmeførerne skal også sammen med korets dirigent plukke ut repertoar til koret. 

Effektkomite: 

Hovedansvar for at korets medlemmer har noter til enhver tid og holde arkiv à jour. Ved nyinnkjøp av 

noter skal dette først godkjennes av styret. 

Komiteen har også ansvar for korets eiendeler, gaver og uniformseffekter. Komiteen velger selv 

leder. 

 

Generelt 

Alle komiteer skal skriftlig rapportere til årsmøtet om aktivitetene i året som har gått. 

Alle korets medlemmer skal bidra til fellesskapet og til korets beste! 

 

Vedtektene revidert: 27.02.2019 


