VEDTEKTER
FOR NORGES KORFORBUND
Nord-Trøndelag
Vedtatt i stiftelsesmøtet den 20 april 2002
Revidert i årsmøtet 2003, 2004, 2006, 2007,2008, 2009,2014
Ny utgave i 2012 etter landsmøtevedtak i 2010 om ensartet vedtekter for alle DL.

1

§ 1:

ORGANISASJON
NORGES KORFORBUND NORD-TRØNDELAG, er et distriktsledd av Norges
Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon. Årsmøtet er
distriktsleddets øverste myndighet (jf § 4)

§ 2:

FORMÅL
Norges Korforbund NORD-TRØNDELAG sitt overordnede mål er å gi korsangen
mulighet for større utbredelse og høyere kvalitet. Dette skjer blant annet ved å:
-

opplyse og informere om korsangens musikalske og miljøskapende verdier
være et bindeledd mellom korene i distriktsleddet
iverksette ulike studie- og opplæringstiltak for korsangere, dirigenter og tillitsvalgte
utvikle nødvendig informasjonsmateriell
arrangere korstevner, konserter etc
samarbeide med andre kulturorganisasjoner, musikkinstitusjoner etc. i regionen
stimulere til opprettelse av nye kor i fylkene
gi faglig støtte til medlemskor
informere om økonomiske støtteordninger

§ 3:

MEDLEMSKAP

3.1.

Opptak av medlemmer

a.

Det enkelte kor tegner medlemskap i Norges Korforbund. Ved medlemskap i Norges
Korforbund blir koret automatisk medlem i distriktsleddet på tilhørende sted. Sangere
regnes som individuelle medlemmer kun gjennom medlemskap i kor tilsluttet Norges
Korforbund.

b.

Søknad om medlemskap skal skje skriftlig til Norges Korforbund. Medlemskap
innvilges administrativt. Ved avslag kan søkeren anke avgjørelsen inn for forbundets
styre.

c.

Medlemskap gjelder fra innmeldingsdato. Kontingent regnes fra påfølgende 1. januar
eller 1. juli.

3.2.

Rettigheter og ansvar
Medlemskor og deres medlemmer har rett til de tjenester og tilbud forbundet gir, og
plikter å følge Norges Korforbunds og distriktsleddets vedtekter, reglement og vedtak.
Medlemskor kan ikke ha vedtekter som er i strid med Norges Korforbunds vedtekter.

3.3.

Rapporteringsplikt og kontingent

a. Medlemskorene skal innen 15. desember sende Norges Korforbund en oppdatert
medlemsliste med de opplysninger som forbundet krever.
b. Medlemskorene skal innen 1. februar betale kontingent for inneværende år på
grunnlag av medlemstall pr 1. januar.
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c. Medlemskorene plikter å holde Norges Korforbund og distriktsleddet orientert om
skifte av tillitsvalgte og dirigent.
3.4.

Utmelding
Kor som melder seg ut av Norges Korforbund skal gjøre dette skriftlig. Utmeldingen vil
være gyldig fra påfølgende årsskifte. Ved utmelding tapes all rett til Norges
Korforbunds verdier.

3.5.

Suspensjon / Eksklusjon

a. Kor som ikke har betalt forfalt kontingent i mer enn ett år blir automatisk suspendert.
Medlemskap kan gjenopptas så snart kontingenten betales. Ved ikke betalt
kontingent i 2 (to) år opphører medlemskapet.
b. Styret kan med minst 2/3 flertall suspendere et medlemskor eller en tillitsvalgt fra sitt
tillitsverv i distriktsledd. Før vedtaket fattes, skal medlemskoret / den tillitsvalgte
kunne uttale seg. Vedtaket kan ankes inn for første årsmøte.
c. Årsmøtet kan, med minst 2/3 flertall, gjøre vedtak om å ekskludere et medlemskor
eller utestenge tillitsvalgte i distriktsledd fra tillitsverv i organisasjonen.

§ 4:

ÅRSMØTET

4.1.

Årsmøtet er Norges Korforbund NORD-TRØNDELAG sin øverste myndighet.

4.2.

Årsmøteperiode og forslag til årsmøtet.

a. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen 31. mars og trer sammen etter skriftlig
innkalling fra styret med minst 6 ukers varsel. Sakliste, styrets beretning og regnskap
skal sendes medlemmene senest 14 dager før årsmøtet.
b. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 14 dagers varsel når styret eller
minst 1/3 av medlemmene krever det. Sakliste skal følge innkallingen.
c. Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt.
d. Saker som ønskes behandlet av årsmøtet skal, skriftlig og begrunnet, være styret i
hende minst 4 uker før årsmøtet.
4.3.
a.
b.
c.
d.
e.

Årsmøtets sammensetning
På årsmøtet deltar:
2 delegater fra hvert kor som har oppfylt kravene i § 3.3
styrets medlemmer
leder av utvalg valgt av årsmøtet
æresmedlemmer
revisor
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4.4.

Forslags- og stemmerett

a. Delegater valgt av korene i henhold til § 4.3 a kan avgi stemme.
b. Styrets medlemmer kan avgi stemme og fremme forslag i alle saker som ikke gjelder
årsmelding og regnskap.
4.5.

Møte- og talerett
Har dessuten:
a. ledere av utvalg valgt av årsmøtet
b. æresmedlemmer
c. revisor

4.6.

Sakliste – ordinær årsmøtebehandling

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.

Godkjenning av stemmeberettigede
Valg av møteleder
Valg av møtesekretær
Valg av to protokollvitner
Valg av tre medlemmer til redaksjonskomité
Valg av to medlemmer til tellekorps
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av sakliste
Årsmelding
Revidert regnskap
Behandle saker foreslått av styret / medlemskor
Handlingsplan / Aktivitetsplan
Serviceavgift
Budsjett
Valg av revisor
Valg

4.7.

Valg

Styret:
a. velge leder
b. velge nestleder
c. velge styremedlemmer
d. velge varamedlemmer

for 1 år
for 2 år
for 2 år (velges slik at de ikke er på valg samtidig.)
for 1 år

Valgkomité:
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a. Velge leder
b. Velge 2 medlemmer
c. Velge 1 varamedlem

for 1 år

Medlemmer av valgkomiteen velges etter forslag fra styret med 3 - tre års funksjonstid og
kan ikke gjenvelges. 1 – ett medlem er på valg hvert år og det lengst fungerende medlem er
leder i komiteen. Varamedlem velges for 1 - ett år.
Generelt for alle tillitsverv i Norges Korforbund:
Valgbare er personer med gyldig medlemskap i et av distriktsleddets medlemskor. Personer
ansatt i Norges Korforbund er ikke valgbare. En tillitsvalgt som blir ansatt i valgperioden må
trekke seg fra sitt verv.
Avstemningsmåter:
a. Valg skal foregå skriftlig dersom noen krever det, eller dersom det er mer enn en
kandidat. Forslag om suspensjon og eksklusjon foretas ved skriftlig avstemning.
b. I alle andre saker skjer skriftlig avstemning bare hvis dette forlanges.
c. Alminnelig flertall avgjør sakene, unntatt i saker som omfattes av vedtektsendringer
og oppløsning.
d. Ved stemmelikhet teller sittende styreleders stemme dobbelt, unntatt ved valg, som i
det tilfellet avgjøres ved loddtrekning.
Årsmøtet kan med minst 2/3 flertall avsette styret samlet.
Møteprotokoll føres for årsmøteforhandlingene, og undertegnes av møtesekretær og to
representanter valgt av årsmøtet. Det skal føres møteprotokoll fra årsmøtene.
Utskrift av protokoll sendes til styrets medlemmer, varamedlemmer, distriktsleddets
medlemskor samt Norges Korforbunds hovedkontor.
§ 5:

STYRET

a. Styret skal lede distriktsleddet i tiden mellom årsmøtene og er sammensatt av:
- leder
- nestleder
- styremedlemmer, derav minst en med musikkfaglig bakgrunn
Møter i styret blir holdt så ofte lederen finner det nødvendig, eller når minst 1/3 av
styrets medlemmer krever det.
Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 (to tredjedeler) av styrets medlemmer
inklusiv leder eller nestleder er til stede. Ved stemmelikhet teller lederens stemme
dobbelt.
b. Leder av andre utvalg, kan innkalles til styremøter i saker som angår utvalgets arbeid.
c. Styret fastsetter tid og sted for årsmøtet.
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d. Det skal føres møteprotokoll fra styremøtene. Utskrift av protokoll sendes til styrets
medlemmer, varamedlemmer, distriktsleddets medlemskor samt Norges Korforbunds
hovedkontor.
e. Norges Korforbund NORD-TRØNDELAG tegnes av to styremedlemmer i fellesskap,
hvorav leder / nestleder må være den ene. Norges Korforbund NORD-TRØNDELAG
kan meddele prokura.
f.

Styret vedtar administrasjons- og bemanningsplan og ansetter i samråd med Norges
Korforbund nødvendig kvalifisert personale, og utarbeider instruks og
arbeidsbeskrivelse for personalet.

§ 6: ØKONOMI
a. Norges Korforbund NORD-TRØNDELAG sin økonomi er basert på årlig kontingent
fra medlemmene, aktiviteter, samt de tildelinger / støtteordninger som tilstås over
offentlige kulturbudsjetter. Lik kontingent fastsettes av landsmøtet, øvrige
serviceavgifter fastsettes av årsmøtet i distriktsleddet.
b. Budsjettplan må til enhver tid gi økonomisk dekning for alle kostnader en vedtatt
stillingsplan påfører forbundet. Styret kan regulere budsjett i årsmøteperioden, men
bare innen gitt budsjettramme.
c. Norges Korforbund NORD-TRØNDELAG dekker alle nødvendige reise- og
diettutgifter for styrets medlemmer, samt for medlemmer av valgte eller oppnevnte
komiteer og utvalg.
d. Regnskapet skal revideres hvert år. Regnskapet følger kalenderåret.
Lik kontingent i alle distriktsledd er vedtatt av Landsmøtet i 2010, gjeldende fra 2012. For
2012 er distriktskontingenten vedtatt til kr 100 pr medlem, og blir for ettertiden fastsatt av
Landsmøtet i Norges Korforbund.
§ 7:

KORAKTIVITETER

Norges Korforbund NORD-TRØNDELAG er ansvarlig for at det blir arrangert seminarer,
konserter og lignende for medlemskor i henhold til minimumsaktivitet vedtatt av Norges
Korforbund.
§ 8:

REPRESENTASJONSKOR

Kor som skal representere distriktsleddet, må godkjennes av styret.
§ 9:

VEDTEKTSENDRINGER

Vedtektenes § 1 – 10 kan bare endres av landsmøtet, og da med minst 2/3 flertall.
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Distriktsleddets egne tilleggsvedtekter (fra § 11 og oppover) kan bare endres av årsmøte og
da med minst 2/3 flertall. For endringsforslag gjelder § 4.2. c.

§ 10: OPPLØSNING
Vedtak om oppløsning av Norges Korforbund NORD-TRØNDELAG kan gjøres av ordinært
eller ekstraordinært landsmøte, og da med minst 2/3 flertall. For forslag om oppløsning
gjelder § 4.2. c.
Etter at alle økonomiske forpliktelser er dekket, skal eventuell resterende formue disponeres
til lignende formål, jf § 2.

§ 11: RETNINGSLINJER FOR ARRANGEMENT AV SANGERSTEVNER

11.1 Arrangement
Det arrangeres sangerstevne for alle kor i NK N-T minst hvert 2. år. Stevnetidspunkt
er første halvdel av juni.
Stevnet arrangeres på vegne av NK N-T. Sangerstevnet skal være et 1 dagersstevne. Innen 1. jan året før stevnet skal finne sted, sender styret ut henvendelse til
medlemskorene om å arrangere sangerstevnet. Søknadsfrist fra korene settes til 1.
april. Svarfrist for NK N-T til arrangørkoret er 1.mai. Styret tildeler arrangementet
etter søknad fra ett eller flere medlemskor.
Styret i NK N-T skal tilstrebe å fordele stevnene geografisk over hele fylket.
11.2 Administrasjon
Arrangørkoret/ene oppnevner en stevnekomité for planlegging og gjennomføring av
stevnet. Styret i NK-NT utnevner en representant som medlem i
arrangementskomiteen. Stevnekomiteen kan oppnevne underkomiteer med ansvar
for diverse funksjoner.
Stevnekomiteen skal sørge for konserter, bespisning, innkvartering og sangerfest.
Stevnet åpnes av en representant fra styret.
Evalueringsrapport og regnskap skal leveres av arrangørkoret/ene til NK NT innen 1.
november samme år.
11.3 Konserter
På hvert stevne skal det arrangeres minst to konserter. En verdslig og en
kirkekonsert. Eventuelle andre arrangement avgjør stevnekomiteen.
11.4 Økonomi
Arrangementskoret/ene fastsetter stevnekontingent, billettpriser for konserter og pris
på andre arrangement. Prisene skal godkjennes av styret i NK N-T.
I forbindelse med at invitasjonen til stevnet sendes ut til medlemskorene, må det
opplyses hva de enkelte arrangementene koster. Også kostnadene til innkvartering
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og lignende. Korene betaler den faste stevnekontingenten samtidig med
påmeldingen til stevnet. Stevnekontingenten skal dekke utgifter til administrasjon av
stevnet, teknisk arrangement, program og stevnemedalje. Stevnekontingenten blir
ikke tilbakebetalt selv om påmeldte ikke kommer til stevnet, unntatt der det foreligget
legeerklæring på fraværet. For å delta på stevnet må kontingenten til NK NT være
betalt.
Æresmedlemmer og andre innbudte gjester i regi av NK NT betaler ikke
stevnekontingent. Det skal lages budsjett som oversendes styret i NK NT senest
seks måneder før stevnet for uttalelse. Arrangørkoret/ene er økonomisk ansvarlig for
stevnet. I stevneregnskapet tas med alle utgifter og inntekter som hører stevnet til.
Evt. kommunal / fylkeskommunale tilskudd føres som stevneinntekt.
25 % av netto overskudd/ underskudd tilfaller NK NT.
11.5 Stevnemedaljer
Stevnemedaljer skal deles ut ved alle sangerstevner.
§ 12: HEDERSBEVISNINGER OG STATUTTER FOR HEDERSBEVISNINGER

12.1 Formål
NK NTs hedersbevisninger er innstiftet for å hedre medlemmer som på særlig
fortjenstfull måte har bidratt til fremme av korsangen i Nord-Trøndelag.
Statuttene har til hensikt å medvirke til at forslag på kandidater til NK NTs
hedersbevisninger får en mest mulig rettferdig og prinsipiell lik behandling i
overensstemmelse med intensjonene i statuttenes pkt. 2.
Statuttene har også til hensikt å hindre at det fremmes søknader om tildeling av
hedersbevisninger som ikke kan imøtekommes.

12.2 Hedersbevisninger
a. Æresmedlemskap
Æresmedlemskap er NK NTs høyeste æresbevisning.
Til æresmedlemmer kan velges personer som på en fremragende måte har
tjent NK NT og som tidligere er tildelt NK NTs hederstegn.
Forslag til æresmedlemskap fremmes av styret i NK NT, eller etter anbefaling
fra styrene i medlemskorene. Tildeling av æresmedlemskap avgjøres av styret
for NK NT med alminnelig flertall.
Æresmedlemmene har rett til å delta på NK NTs arrangementer uten å betale
avgift og rett til å delta i årsmøtet med tale- og forslagsrett, men uten
stemmerett.
b. Hederstegn
Hederstegnet er NK NTs høyeste ordensutmerkelse.
Hederstegnet kan tildeles personer som har ytt en særlig innsats for NK NT
eller som på fremragende måte har fremmet sangen innen NK NT.
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Aktuelle kandidater kan være:
1. Komponister som vist særlig interesse for korsangen innen NK NT.
2. Dirigenter, korledere og andre aktive sangere som har utført en særlig innsats
som f.eks. administrasjon av forbundsstevner, stiftelse av nye kor og
gjenreising av gamle kor som har vist seg å være levedyktige medlemskor.
3. Særlig markante skikkelser innen korsangen i Nord-Trøndelag.
4. Fremtredende representanter for andre sangerforbund som har ytt en særlig
innsats for NK NT.
c. Sangermerke
Sangermerket tildeles personer som har vært aktivt medlem i kor over lengre
tid:
1. Etter 10 år som aktiv tildeles sølv merke
2. Etter 25 år som aktiv tildeles forgylt merke
Med ”aktiv” menes at personen har hatt jevnt frammøte og deltatt på minst én
opptreden av hver sesong. Sangermerket kan ikke tildeles personer som fra
før av har fått tilsvarende heder fra andre kororganisasjoner.
Sangermerket tildeles av styret i NK NT etter søknad fra det enkelte kor.
For øvrig viser vi også til Norges Korforbunds fortjenestemedalje for 40, 50 og
60 års aktiv innsats for korsangen.
12.3 Forslag på kandidater til hedersbevisninger
Forslag kan fremmes av kormedlemmer gjennom medlemskorets styre eller et flertall
av styret i NK NT. Forslaget må være skriftlig og klart begrunnet ut fra statuttenes
pkt. 2.
12.4 Utdeling/overrekkelse av hedersbevisning
Utdeling av hedersbevisningen skal foregå i høytidelige former ved NK-NTs årsmøte,
sangerstevne, KORiNT-Cup eller andre arrangement i NK-NTs regi.
NK NTs leder, eller et annet medlem av styret dersom leder er forhindret, foretar
overrekkelsen av utmerkelsen.
Det skal føres protokoll over kandidatens navn og medlemskor, forslagsstiller og
begrunnelse av vedtaket.
Navn på innehavere av nyutdelte æresmedlemskap/hederstegn tas med i NK NTs
årsmelding for innværende år, og alle innehavere av disse nevnes i andre
beretninger der det faller naturlig.
12.5 Kostnader
Kostnaden med sangermerkene dekkes av de aktuelle korene. For øvrig bæres
utgiftene av NK NT og/eller NK.
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§ 13: KRITERIER FOR TILDELING AV UTVIKLINGSTILSKUDD FRA NK N-T

Norges Korforbund Nord-Trøndelag kan etter søknad innvilge utviklingstilskudd til
følgende:
1. Dirigentopplæring.
2. Prosjektstøtte der det kan dokumenteres nytenking og/eller positiv utvikling
av korsangen i distriktet.
3. Rekrutteringstiltak med spesiell profil mot yngre korsangere
4. Prosjekter som involverer komponister og/eller arrangører med lokal
tilknytning, som samarbeider med ett eller flere av medlemskorene
5. Støtte til medlemmer som gjennomfører korfaglig eller kor-relatert
utdanning, kurs eller opplæring på høyere nivå.
De til en hver tid tilgjengelige midler reguleres av NK NTs budsjettmessige vedtak.
Søknader om utviklingstilskudd fra NK NT skal inneholde:
 Opplysninger om søkeren
 Beskrivelse av prosjektet/utdanningen
 Budsjett/finansieringsplan
Innvilget tilskudd utbetales etterskuddsvis når dokumentasjon på fullført prosjekt/tiltak
foreligger.
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