VEDTEKTER
FOR
FUGLSET MANNSKOR
*****
Vedtatt 25/9-1944 – med endringer 29/9-1950, 26/9-1966, 6/101975, 15/10-1979, 9/2-1981, 13/6-1994, 12/2-2001, 11/2-2013, 9/22015 og 27/2-2020.
***

§1
Formål
Korets formål er å samle og dyrke interessen for korsang.
§2
Medlemskap
Som medlem kan tas inn enhver vel ansett person som vil antas ikke å skade korets formål eller
anseelse. Opptakskomite er styret og dirigenten.
Dersom et medlem av koret opptrer til skade for korets formål eller anseelse, kan styret – etter at
vedkommende har fått en rimelig frist til å uttale seg, vedta å ekskludere ham fra koret. Styrets
avgjørelse kan innen 14 dager ankes til årsmøtet/ekstraordinært årsmøte.
§3
Styret
Styret skal bestå av fem medlemmer - formann, nestformann, sekretær, kasserer og styremedlem,
og tre varamenn. Styret er vedtaksført når formann eller nestformann samt to andre medlemmer
av styret er til stede.

§4
Årsmøte, organisering og valg
Sangeråret skal følge kalenderåret og avsluttes med årsmøte innen utgangen av februar det
etterfølgende år. Årsmøteinnkalling med sakliste skal være korets medlemmer i hende senest 14
dager før møtet. Saker som medlemmer vil ha behandlet på årsmøtet, må være styret i hende
senest 3 uker før møtet. De samme regler gjelder for ekstraordinært årsmøte.
På årsmøtet skal fremlegges styrets årsberetning og revidert regnskap for året som er gått, samt
budsjett for kommende år.
Årsmøtet skal foreta følgende valg:
1.

Formann for ett år.

2.

Styremedlemmer
To styremedlemmer som velges vekselvis for to år slik at to av de til sammen fire
medlemmene er på valg hvert år. Til styret velges tre varamenn for ett år. Blir et
styremedlem som ikke er på valg valgt til formann, skal det velges tre nye styremedlemmer
– en for ett år og to for to år. Styret konstituerer seg selv med nestformann, sekretær,
kasserer og styremedlem.
Styret velger selv blant korets medlemmer en arkivar.

3.

Arrangementskomite
Det velges en arrangementskomite på fire medlemmer og fire varamenn. Styret utpeker
leder av arrangementskomiteen. Komiteen skal i samråd med styret stå for alle
arrangement og tilstelninger i koret dersom ikke styret oppretter særkomite for spesielle
arrangement.

4.

Stemmeledere - Musikkutvalg
Det velges én stemmeleder med personlig varamann for hver av stemmegruppene i koret.
De fire stemmelederne utgjør sammen med dirigenten - som skal være utvalgets leder,
korets musikkutvalg. Dirigenten avgjør - etter drøftinger i musikkutvalget, hvilke sanger
koret skal øve inn og benytte til enhver tid. Stemmeledernes øvrige oppgaver, f.eks.
vedrørende fadderordning for nye sangere, bestemmes av instruks gitt av styret. For å sikre
variasjon i musikkutvalget, bør ikke stemmeledere gjenvelges sammenhengende mer enn
tre ganger.

5.

En fanebærer og to fanevakter med to varamenn.

6.

To revisorer

7.

Valgkomité på tre medlemmer

Alle valg hvor ikke noe annet særskilt er nevnt, gjelder for ett år.
Alle valg skal foregå skriftlig dersom årsmøtet ikke bestemmer noe annet.
Medlemmer kan nekte å ta imot valg til tillitsverv som de har innehatt i like lang tid som de har
fungert.
§5

Kontingent
Medlemmene skal betale en kontingent som hvert år fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret.
§6
Fravær og permisjon
Medlemmene må møte presis til øvingene. Kan et medlem ikke møte, må vedkommende melde
fra til stemmelederen eller hans vara. Ønsker et medlem å slutte eller søke permisjon, plikter han
å melde fra skriftlig til styret. Umeldt fravær i 2 måneder kan føre til at vedkommende blir strøket
fra medlemsregisteret.
§7
Nytelsesmidler
Røyking i sanglokalet er forbudt. Nytelse av rusmidler – umiddelbart før eller under prøver og
opptredener, er ikke tillatt.
§8
Støttemedlemskap
Som støttemedlem kan opptas tidligere aktive medlemmer og andre, også bedrifter og
organisasjoner som ønsker å støtte koret på ulike måter. Kontingentsatser for disse fastsettes av
årsmøtet etter forslag fra styret. Støttemedlemmer har ikke adgang til årsmøtet, og kan ikke motta
tillitsverv i koret.
Styret kan inngå sponsoravtaler for koret.

§9
Utmerkelser og æresmedlemskap
Koret har disse utmerkelsene:
Diplomet ”Sølvstrupen” som tildeles medlemmer med 10 års aktivt medlemskap. Diplomet skal
leveres innrammet i glass og ramme.
Medalje forgylt i sølv og emalje som tildeles medlemmer med 25 års aktivt medlemskap. Medaljen
kan bæres ved egne arrangementer og ved arrangementer hvor det er vanlig å bære NK
Romsdals medaljer.
Hederstegnene tildeles ved årsfester, eventuelt ved andre festlige eller høytidelige tilstelninger.
Det skal føres egen protokoll for slike tildelinger.
Årsmøtet kan tildele æresmedlemskap til personer, også ikke-medlemmer, som har gjort koret
ekstraordinære tjenester. Æresmedlemskapet er livsvarig og medfører kontingentfritak og gratis
adgang på alle korets arrangement.

§ 10
Taushetsplikt
Diskusjoner og lagssaker skal holdes hemmelige, og må ikke komme utenom koret.
§ 11
Nedlegging
Eventuelt vedtak om nedlegging av koret krever minst ¾ flertall i to årsmøter/ekstraordinært
årsmøte med minst ett års mellomrom, og som innkalles i samsvar med reglene i § 4. Blir koret
vedtatt nedlagt , skal dets midler settes i bank – som fond til senere gjenopprettelse av koret, eller
til formål som nevnt i § 1 knyttet til barn og ungdom.
§ 12
Vedtektsendringer
Endring av disse vedtektene gjøres på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte, og må da ha 2/3
flertall. Slike endringsforslag må gjennom styret være fremlagt for koret minst 2 uker før møtet.
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