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§ 1. 

Koret har som formål gjennom innøving og fremføring av variert musikk, å arbeide med å heve korets 

kunstneriske kvalitet og derved bidra til å berike musikklivet i distriktet.  Koret er politisk og religiøst nøytralt. 

 

§ 2. 

Nye medlemmer prøves av dirigenten, og styret har sammen med dirigenten den endelige avgjørelse når det 

gjelder opptak. Korister som fyller 70 år, skal ha stemmeprøve hvert annet år. 

 

§ 3. 

Korets kontingent fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.  Korets styre bet. ½  kontingent.  Medlemmer 

som er innvilget permisjon betaler full kontingent og har adgang til korets tilstelninger uten betaling. 

Medlemmer som skylder kontingent ut over ett år strykes. 

 

§ 4. 

Korets medlemmer plikter å bøye seg for flertallsbeslutninger. 

 

§ 5. 

Medlemmer som har uregelmessig frammøte på korets øvelser og opptredener, kan utelukkes av styret dersom 

det tjener koret. Utelukkelse må bare anvendes dersom det gjennom skriftlig og muntlig kontakt med 

kormedlemmet ikke avdekkes viktige, unnskyldende forhold, eller ved at frammøte fortsatt ikke blir 

tilfredsstillende. Uregelmessig frammøte før en opptreden vil kunne medføre at vedkommende ikke får delta på 

opptredenen. 

 

§ 6. 

Årsmøte avholdes innen 1.mars.  Innkalling til årsmøtet deles ut til/sendes medlemmene minst 30 dager før 

fastsatt dato.  Saker som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest 14 dager før møtet.  Melding 

om årsmøtets dagsorden deles ut til/sendes medlemmene senest 7 dager  før fastsatt dato for møtet.  Årsmøtet 

skal behandle bl.a. årsmeldinger, regnskap, samt foreta valg.  På årsmøtet velges korleder, nestleder, sekretær, 

kasserer, 2 styremedlemmer, (styremedlemmene blir automatisk ledere i arrangementskomiteen respektive 

festkomiteen), 2 revisorer og utvalg/komiteer for 2 år.  Halvparten av styremedlemmene velges annet hvert år.  

Ekstraordinær generalforsamling kan avholdes når styret finner det nødvendig, eller minst 1/4 (25%) av de 

aktive medlemmene ønsker det. 

 

§ 7. 

Styret leder korets arbeide og ivaretar dets interesser.  Det føres protokoll over medlemmenes frammøte samt 

styreprotokoll.  Dirigenten kan delta i styremøtene, men har ikke stemmerett. 

 

§ 8.  

Dirigenten tilsettes av styret med 3 måneders gjensidig oppsigelsesfrist og (eller) på de vilkår som styret til 

enhver tid fastsetter. 

 

§ 9. 

Forandringer i eller tillegg til denne lov, kan kun vedtas på ordinært årsmøte og med 2/3 flertall.  Forslag herom 

må være styret i hende minst 14 dager før årsmøtet. 

 

§ 10. 

I tilfelle oppløsning, som må skje i overensstemmelse med § 9, bestemmes forvaltningen av korets midler og 

eiendeler av samme møte. 

 

§ 11.  
Koret tar sikte på å ha to mnd.  sommerferie i tidsrommet  juni -  august. 
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