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§ 1 ORGANISASJON
Foreningen Stavanger oratoriekor ble stiftet 20. juni 2011 i Stavanger.
Navnet til Foreningen skal være: Stavanger oratoriekor.
Foreningen er åpen for alle som er interessert i og vil bidra til at Foreningen kan realisere sine mål.
Foreningen Stavanger oratoriekor er en uavhengig og frivillig organisasjon som har medlemmene
samlet til årsmøte som sitt øverste organ. Mellom årsmøter blir Foreningen styrt av et styre. Styret
velges av årsmøtet.

§ 2 FORMÅL
Stavanger oratoriekor har som formål å fremme interessen for og gleden over å delta i fremføring av
god korsang, med spesiell vekt på fremføringen av de større kirkemusikalske korverk, enten man
deltar som sanger, musiker eller som tilhører. Koret streber etter kvalitet i sitt arbeid og skal søke å
bidra til den musikalske utvikling av dets medlemmer, publikum og samarbeidspartnere.
Stavanger oratoriekor skal bidra til å øke og utvikle sanggleden blant dets medlemmer og fremstå som
et godt sted å være for sine medlemmer. For befolkningen av Stavanger og omegn skal Stavanger
oratoriekor og dets virksomhet fremstå som et interessant tilskudd til det kulturelle og musikalske liv i
og rundt byen. Stavanger oratoriekor kan i tillegg til dette legge ut på turne for å konsertere eller delta i
prosjekter andre steder.
Koret kan inngå samarbeid med andre aktører eller delta i forskjellige prosjekter, så lenge disse er i
tråd med Foreningens formål. Foreningen kan engasjere seg i relatert virksomhet som støtter opp
under korets formål og interesser.
Foreningen kan søke tilknytning til interesseorganisasjon eller lignende etter vedtak i Foreningens
styre.
Målene skal nås gjennom:
Målene skal nås gjennom:
a) musikalsk utvikling av sangere og dirigent ved ukentlige øvelser og seminarer/kurs
b) fremføring av større kirkemusikalske korverk og annen relatert musikk,
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c) samarbeid med andre sangere, musikere og andre aktuelle partnere,
d) deltakelse i samarbeidsprosjekter eller egeninitierte prosjekter,
e) arrangering av andre aktiviteter
f) turné-virksomhet
g) PR-virksomhet.

§ 3 MEDLEMSKAP
§ 3.1 Opptak av medlemmer
a) Medlemskap er først og fremst åpen for korets sangere, men det er også mulig å tegne
medlemskap uten at man tiltrer koret som sanger.
b) Ved ønske om nytt medlemskap gis det beskjed til Foreningens styre.
c) Medlemskap gir ikke automatisk rett til å delta som sanger i koret.
d) Det er kunstnerisk leder som etter samråd med styret bestemmer om koret åpner for opptak av nye
sangere, på hvilket tidspunkt og til hvilke stemmegrupper.
e) Opptak som sanger i koret kan være underlagt prøvesang.
f) Medlemskontingent betales for 2 semester pr kalenderår. Vårsemesteret regnes fra 1. januar til og
med 30. juni. Høstsemesteret fra 1. august til og med 31. desember.
g) Andel av medlemskontingent refunderes ikke når et medlem melder seg ut av Foreningen.
h) Medlemmer i permisjon betaler halv kontingent.
§ 3.2 Medlemmenes plikter
Medlemmene plikter å
a) arbeide for å nå korets mål
b) følge korets vedtekter
c) rette seg etter de vedtak som blir fattet
d) betale medlemskontingent innen fastsatt frist
e) gi skriftlig melding til styret ved utmelding, min. 1 måned før ønsket utmeldingsdato.
§ 3.3 Retningslinjer for sangere
Som sanger i koret forplikter man seg i tillegg til å
a) møte opp presis til alle øvelser som er angitt i gjeldende semesterplan
b) melde fra skriftlig om fravær eller forsinkelse før øvelsen begynner til stemmefører eller dirigent
c) melde fra til styret eller dirigent dersom du må står over flere enn én øvelse i pågående prosjekt
d) gi skriftlig melding til styret ved ønske om permisjon, minimum én måned før ønsket
permisjonsdato.
e) Stille godt forberedt til øvelsene med orkester før og på konsertene. Dersom en sanger ikke deltar
på orkesterprøvene vil hun/han normalt ikke kunne delta på konserten.
§ 3.4 ÆRESMEDLEMSKAP
Æresmedlemskap er Foreningens høyeste utmerkelse.
Æresmedlemskap kan tildeles medlemmer eller andre som over lengre tid har vist et stort
engasjement for Stavanger oratoriekor og har gitt spesielt verdifulle bidrag til at Foreningen har kunnet
arbeie for å realisere sitt formål og gjennomføre sine aktiviteter.
Styret tildeler Æresmedlemskap etter enstemmig vedtak i styret. Medlemmer i Foreningen kan foreslå
kandidater for styret. Også årsmøtet kan tildele Æresmedlemskap. En slik tildeling krever kvalifisert
(2/3) flertall. Æresmedlemmer tildeles et diplom og er fritatt for kontingent.
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§ 4 ÅRSMØTET
Årsmøtet er Foreningens øverste myndighet. Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av
mars. Det skal føres protokoll fra årsmøtet.
Innkalling
a) Årsmøtet trer sammen etter skriftlig innkalling fra styret med minst
3 ukers varsel.
b) Alle medlemmer innkalles til årsmøtet.
c) Saker som ønskes behandlet av årsmøtet, skal sendes styret skriftlig innen 2 uker før fastsatt dato
før årsmøtet.
d) Sakliste skal foreligge og sendes medlemmene senest 10 dager før fastsatt dato for årsmøtet
sammen med årsmelding, regnskap, valgkomiteens innstilling og evt. andre relevante dokumenter.
e) Alle registrerte medlemmer har stemmerett ved årsmøtet.
f) Dirigenten har tale- og forslagsrett med mindre hun/han betaler kontingent og er å regne som
medlem.
Årsmøtebehandling.
Foreningens leder er møteleder ved årsmøtet og korets sekretær fører protokoll.
Årsmøtet skal:
a) behandle innkalling og sakliste
b) behandle årsmelding og regnskap
c) behandle innkomne saker i.h.t. sakliste
d) fastsette kontingent
e) foreta valg
Årsmøtet gjør sine vedtak med alminnelig flertall, med unntak av vedtak om oppløsing eller
vedtektsendring som krever kvalifisert (2/3) flertall.
Valg.
Alle medlemmer er valgbare til tillitsverv. Tillitsverv er basert på prinsippet om frivillighet. Valg skal
foregå skriftlig dersom det er flere enn en kandidat til vervet og dersom ett av medlemmene ber om
det.
Årsmøtet skal velge:
a) minimum 3 medlemmer til styret og så mange flere medlemmer til styret som årsmøtet mener er
formålstjenlig. Styret konstituerer seg selv.
b) medlemmene til evt. andre faste komiteer og utvalg,
c) revisor.
Styret kan innkalle til ekstra ordinært årsmøte etter vedtak om dette i styret. Når 10 eller flere av
Foreningens medlemmer krever dette skriftlig, skal styret innkalle til et slikt ekstra ordinært møte innen
en måned etter at kravet er fremsatt. I kravet må sakene, som medlemmene ønsker behandlet på det
ekstra ordinære årsmøte, bli meldt.
§ 5 STYRET
a) Foreningen ledes av et styre på minimum 3 medlemmer. Styremedlemmer velges for 2 år, men slik
at ikke alle styremedlemmer er på valg samtidig.
b) Styret konstituerer seg selv. Styret velger blant sine medlemmer en leder, en nestleder/sekretær og
en kasserer og fordeler de øvrige oppgaver.
c) Styret holder møte så ofte styrets leder eller nestleder finner det nødvendig eller når minst to av
styrets medlemmer krever det. Styret er beslutningsdyktig når minst tre av styrets medlemmer,
inkludert leder eller nestleder er tilstede.
d) Styret fastsetter tid og sted for årsmøtet og setter opp sakliste for dette.
e) Mellom årsmøtene har styret alle fullmakter til å sikre en god og forsvarlig drift av Foreningen i tråd
med dens formål og vedtekter, samt andre gyldige vedtak, med mindre denne fullmakten er begrenset
av disse vedtektene. Selv om oppgavene i styret blir fordelt er styrets medlemmer kollektiv ansvarlig
for en forsvarlig drift av Foreningen.
Stavanger oratoriekor; vedtekter

à jour pr 2018-02-26

g) Leder og nestleder har i fellesskap ansvar for at alle aktuelle saker behandles av styret og innkaller
til styremøte.
h) Kassereren skal ha den totale økonomiske oversikt over korets ressurser og sette opp årsregnskap.
i) Styret sørger for at det blir skrevet referat fra styrets møter og sørger for at årsmelding blir satt
opp. Styret skal til enhver tid ha oversikt over korets medlemmer, både aktive og permitterte.
j) Koret skal ha en kunstnerisk leder/dirigent som utnevnes av styret. Kunstnerisk leder/dirigent blir
innkalt til og deltar i styremøtene, med mindre han/hun må melde forfall eller velger å fratre møtet i
enkeltsaker. Kunstnerisk leder/dirigent har forslag- og talerett i styret, men ikke stemmerett
Styret søker å oppnå konsensus i styret om sine vedtak men kan gjøre sine vedtak ved alminnelig
flertall. Ved stemmelikhet er det lederens stemme som blir utslagsgivende.
§ 6 VALGKOMITÉ
Styret fungerer som valgkomité.

§ 7 ØKONOMI
a) Korets økonomi er basert på medlemskontingenter fastsatt av årsmøtet og eventuelle andre
tilskudd til korets drift eller aktiviteter.
b) Foreningen kan drive annet inntektsgivende arbeid så lenge disse er i tråd med og støtter opp
under foreningens formål og interesser.
b) Styret skal sørge for betryggende forvaltning av korets midler.
c) Alle tillitsverv i Foreningen er ulønnet.
d) Dokumenterte utgifter i forbindelse med tillitsverv dekkes etter forhåndsavtale med styret.
e) Regnskapsåret følger kalenderåret.
f) Kasserer er ansvarlig for at det settes opp årsregnskap. Årsregnskapet revideres av en valgt revisor.
Revisorens rapport fremlegges på årsmøtet.
g) Kasserer, eller 2 av de andre styremedlemmer i fellesskap, har fullmakt til å foreta utbetalinger fra
Foreningens konti i tråd med vedtakene i styret.
§ 8 VEDTEKTSENDRINGER
Vedtektene er vedtatt på stiftelsesmøte, 20. juni 2011, og kan endres av årsmøtet med kvalifisert (2/3)
flertall.
Forslag til endringer i vedtektene skal meldes skriftlig som årsmøtesak innen frist for innmelding av
saker til årsmøtet og være begrunnet.

§ 9 OPPLØSNING
Oppløsning av Foreningen kan vedtas av ordinært eller ekstraordinært årsmøte med minst 2/3
flertall. Disponering av korets midler og eiendeler bestemmes i samme møte med alminnelig flertall.
Vedtekter à jour pr 26.02.2018
Revisjonshistorikk.
20.06.2011
10.03.2013
26.02.2018

Vedtektene fastsatt av stiftelsesmøte.
§ 3.1 ÆRESMEDLEMSKAP tilføyet til vedtektene. Årsmøtevedtak
Revidert § 3, nye underpunkter. Årsmøtevedtak.
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