VEDTEKTER FOR SONGLAGET VÅREN

Vedtatt på årsmøtet 080203
§ 3 revidert årsmøtet 160217

§ 1. Organisasjon
Songlaget Våren er et blandet kor, stiftet 27.4.1944, i gamle Byneset kommune. Årsmøtet er korets
øverste myndighet. Til å lede korets virksomhet i perioden mellom årsmøtene velges et styre.
Songlaget Våren er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

§ 2. Formål
Songlaget har som oppgave å øve sine medlemmer i korsang, og gjennom sitt virke oppelske og
øke interessen for god sang, gjerne ved å delta i studietiltak for korsangere og dirigent. Koret kan
gjerne søke samarbeid med andre kor og utveksle erfaringer både på det musikalske og
administrative plan.

§ 3. Medlemskap
Enhver som ønsker å bli opptatt som medlem av koret henvender seg til korets fungerende ledere.
Den som blir opptatt som medlem plikter å anskaffe seg uniform og sangerlue innen et år. Nye
sangere må i likhet med korets tidligere medlemmer svare til enhver tids fastsatt kontingent og
ellers innordne seg etter korets gjeldende lover. Unntak kan gjøres for medlemmer under utdanning
/ læreperiode ved særskilt søknad til styret ved semesterstart. Laveste alder for opptak er 14 år.
Medlemmer som tar permisjon eller slutter, skal gi styret skriftlig beskjed om dette før hver
semesterstart. Søknaden skal inneholde informasjon om permisjonens varighet. Medlemmer skal
betale kontingent under permisjon for å beholde sine rettigheter angående opptjening til
æresmedaljer og lignende, inntil 1 – ett – år, og blir orientert om korets arrangement. Hvis det søkes
om permisjon etter oppstart av nytt semester skal det betales kontingent til koret. Permisjon over
flere enn 2 – to - semester godtas ikke. Medlemmet må da enten starte opp eller velge å slutte.
Permisjoner midt i eller i perioder i løpet av et semester aksepteres ikke. Styret kan da kontaktes og
vurderer spesielle tilfeller / situasjoner.

§ 4. Æresmedlemsskap
Æresmedlemskap kan oppnås som følger:
A) For særlig fortjensfullt arbeid for koret
B) For aktivt medlemskap i 40 år
Forslag til kandidater sendes styret som da vil vurdere dette. Æresmedlemskap gir fri adgang til
korets tilstelninger.

§ 5. Årsmøte
Koret avholder sitt årsmøte i løpet av februar måned. Årsmøtet kunngjøres en måned i
forveien. Saker til årsmøtet må være styret i hende senest 14-dager før årsmøtet.

Som første post på årsmøtet refereres korets lover, deretter årsberetning, og siste års regnskap i
revidert stand. Styret skal være sammensatt av leder, nestleder, kasserer, sekretær og et
styremedlem. Alle stemmene bør være representert. Årsmøtet velger ved særskilt valg leder. Av
styrets 4 medlemmer velges hvert år to, for en periode av to år, med vararepresentant. Kasserer og
sekretær er ikke på valg samme år. Videre velges to revisorer, hvert år en, for en periode på to år,
med en vararepresentant som velges for en periode på to år. Noteforvalter velges med en
vararepresentant, for en periode på to år ikke på valg samme år. Det velges musikkomite med tre
medlemmer samt valgkomite med tre medlemmer for to år, hvert år minimum en på valg. Det
velges Web-ansvarlig for ett år, med vararepresentant for ett år.
Ved valgene brukes sedler hvis noen forlanger det. Ingen kan nekte å motta valg i lengre tid en
han/hun har hatt tillitsverv i siste sammenhengende periode. Årsmøtet fastsetter dessuten
kontingent for kommende sesong, og fastsetter en bestemt ukentlig øvelseskveld, og trekker i store
drag opp retningslinjer for korets drift.
Korets dirigent kan om han/hun betaler kontingent på lik linje med korets medlemmer møte med
stemmerett. Hvis ikke han/hun har betalt kontingent er bare tale og forslagsrett tillatt.

§ 6. Styret
Styret fungerer som korets administrative organ. Det sørger for dirigent og øvelseslokale, og tar så
vidt mulig i samråd med dirigent standpunkt til forespørsel om opptreden. Styret utarbeider
program for eventuelle konserter i samarbeid med notekomiteen, og ivaretar ellers korets interesser
på beste måte.
Styret kan, om det finner det nødvendig, oppnevne komiteer til å foreta festlige tilstelninger eller
utføre andre spesielle oppdrag som eventuelt måtte forekomme.
Større bevilgningssaker og andre saker som styret finner ikke å ta standpunkt til på egen hånd,
kunngjøres til behandling med 14 -fjorten -dagers varsel og opptas til drøftelse på en ordinær
sangøvelse. For avgjørelse kreves 2/3 flertall.
Smågaver som f.eks. til korets dirigent og medlemmer avgjøres av styret.
Styret har å utføre forhandlingsprotokoll for sine egne og årsmøtets forhandlinger, og for andre
møter hvor avgjørelser av administrativ eller økonomisk art eventuelt måtte tas. Styret er
beslutningsdyktig når tre av medlemmene er tilstede. Ett hvert styremøte skal legges ut på nettet /
gjøres tilgjengelig for korets medlemmer på annen måte. Eventuelle saker av fortrolig karakter skal
bare sendes styret.
Årsmøtet gir styret fullmakt til å dekke de enkelte styremedlemmenes utgifter til telefon og porto, i
henhold til regning.

§ 7. Generelt
Styret forsøker så vidt mulig å legge driften slik til rette at interessen for sangen høynes, og
likeledes arrangere tilstelninger som bringer økonomisk utbytte. Styret forvalter også korets midler.
Kontante midler som ikke går med til den daglige drift innsettes i bank, eller gjøres rentable på
annen måte. Korets faste eiendeler, så som; fane, noter, notemapper, keyboard, piano, parytelt med
bord, scenemoduler osv., oppbevares i lederens varetekt eller annet egnet lokale.

§ 8. Noter
Noter og notemapper kjøpes for korets regning og er dets rettmessige eiendom. Noteforvalter påser
at alle noter og notemapper blir innlevert til koret ved sesongens slutt.

§ 9. Medaljer
Korets interne medaljer deles ut til medlemmer som har vært aktiv sanger i 10, 20 og 30 år med
følgende valør:
10 år: Bronsje
20 år: Sølv
30 år: Gull med ekeløv
40 år: Egen æresmedalje
Når et medlem har vært aktiv sanger i et kor tilsluttet Norges Korforbund SørTrøndelag (NKST) i
til sammen 25 år, varsler styret NKST om dette, og ber om at medlemmet blir tildelt NKST'S
sangernål.
Når et medlem har vært aktiv sanger i et kor tilsluttet Norges Korforbund i til sammen 40 år, varsler
styret Norges Korforbund om dette, og ber om at medlemmet blir tildelt Norges Korforbund's
fortjenstmedalje.

§ 10. Uniform
Medlemmet plikter å skaffe seg det til en hver tid gjeldende antrekk for koret innen 1- ett-år fra det
tidspunkt medlemskap er tegnet. Gjelder både formelt, uformelt antrekk og sangerlue. Til korets
antrekk, ved NKST's sangerstevne og ellers etter instruks fra styret, bæres den medalje som
medlemmet har mottatt av koret, samt utmerkelser/hederstegn fra distriktsforbund eller Norges
korforbund.

§ 11. Oppløsning
Dersom koret går i stå, forvalter det siste valgte styret korets midler i to år, men må senest innen
utgangen av disse to år forelegge spørsmål om nedlegging av koret for ekstraordinært årsmøte
kunngjort med en måneds varsel. For oppløsning av koret kreves 2/3 flertall. Hvis høyst
ekstraordinære forhold f.eks. krig inntreffer, kan nevnte årsmøte treffe bestemmelse om å utsette
avgjørelsen om oppløsning i ytterligere to år.
I tilfellet koret oppløses, skal korets midler i sin helhet benyttes til det beste for det folkelige
musikkliv, fortrinnsvis til å fremme interesse for korsang på Byneset.

§ 12. Vedtekter
Endring av vedtektene kan bare foretas på årsmøte, og da med 2/3 flertall. Forslag til endring av
vedtektene sendes skriftlig til styret senest 4 uker før årsmøtet.

