
Kristiansund Kammerkor

Vedtekter
Revidert og vedtatt i årsmøte 12. februar 2020

§1 Formål
Kristiansund Kammerkor er et selvstendig blandet kor tilsluttet Norges Korforbund. Det er en
direkte videreføring av Sangkoret Toneveld, stiftet 01.03.1942. Navnet ble endret til
Kristiansund Kammerkor 31.01.1990.
Koret har som formål å framføre større og mindre verk for blandet kor, både a cappella og
med instrumenter/orkester og solister. Koret skal med sin virksomhet fremme gleden ved
korsang og gi både publikum og korsangere gode opplevelser.
Koret er nøytralt i forhold til livssyn og politikk.

§2 Medlemskap  
Ved opptak av nye medlemmer følges følgende prosedyre:
Dirigenten avgjør om sangstemmen kan godkjennes.
Er det andre forhold som må vurderes, avgjøres spørsmålet om medlemskapet av styret, etter
at dirigenten har uttalt seg.
Æresmedlemskap avgjøres av årsmøtet.

§3 Styrets funksjon 
Styret velges på årsmøtet og er korets administrative organ. Dets avgjørelser er bindende for
koret. Saker kan forelegges medlemmene før styret fatter beslutning. Dirigenten bør innkalles
til styremøtene, men har ikke stemmerett. Tett samarbeid og åpen dialog mellom dirigent og
styre er en forutsetning.

§4 Program 
Dirigent og styre avgjør i fellesskap hvilke prosjekter koret skal være med på.
Dirigenten velger ut repertoar og legger det fram for styret. Både styret og øvrige
kormedlemmer kan komme med forslag.
Styret i samarbeid med dirigenten setter opp en detaljert aktivitetsplan for semesteret med
øvinger og opptredener. Eventuelle endringer i planen må varsles i rimelig tid.
x) Fotnote til §4: Se nederst i dokumentet

§5 Korprøver 
Korprøver avholdes til vanlig hver uke i skoleåret.  Det tillates ikke røyking i øvingslokalet.
Unngå bruk av parfyme/etterbarberingsvann.

§6 Fravær 
Det er møteplikt til alle korprøver og til korets konserter/opptredener.
Dersom et medlem ikke kan møte, skal dirigent/leder varsles.
Gjentatt ugrunnet eller ikke varslet fravær kan føre til at medlemskapet opphører. Styret tar
avgjørelsen etter at dirigenten har uttalt seg.

§7 Gjestesangere
a) Assistanse: Etter forslag fra dirigenten avgjør styret om kvalifiserte ikke-medlemmer skal
engasjeres til å styrke koret på viktige opptredener.



b) Prosjektsangere: Ikke-medlemmer som ønsker å synge med Kammerkoret på utvalgte
prosjekter, må henvende seg til dirigenten, som avgjør deltakelse. Om deltakeravgift, se §11
Kontingent.

§8 Alkohol og andre rusmidler 
Korets medlemmer må ikke være påvirket av alkohol eller annet berusende/bedøvende middel
når vi skal ha øving eller fremføring. Styret skal i samråd med kunstnerisk leder vise
medlemmer som kommer påvirket til oppdrag eller øving, bort fra oppmøtestedet.

§ 9 Konsertantrekk
Hovedregel:
Hele antrekket, inkludert sko og strømper, skal være sort for alle sangerne.
Herrene stiller i svart dress og svart skjorte med åpen hals.
Damene stiller i pen langbukse, eller i skjørt/kjole med minimums lengde til under kneet.
Overdelen skal ha lange ermer og ikke være for utringet. Eventuell bruk av smykker og
makeup må være diskret.
Unntak fra reglene om antrekk kan gjøres ved spesielle anledninger etter anvisning fra
dirigent og styre (f.eks. fargerike skjerf, selvvalgt ensfarget overdel, hvit skjorte/overdel).

§10 Årsmøte 
Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av februar.

Årsmøtet velger:
 For ett år: Leder, et varamedlem til styret, 2 medlemmer til valgkomite.

For 2 år: Kasserer og 2 styremedlemmer. Arkivar med vara og 2 revisorer.
Styret konstituerer seg etter valget med nestleder, sekretær og turansvarlig. I tillegg skal det
utpekes en prosjektansvarlig som eget verv utenom styret.
Sekretær og kasserer skal fortrinnsvis ikke byttes samtidig.

Til årsmøtet i Norges Korforbund Nordmøre møter leder og sekretær.

Styret v/kassereren fremlegger revidert regnskap for årsmøtet.

Revisorer har rett til å gjennomgå regnskapet til enhver tid. Regnskapet følger kalenderåret.
Styret v/sekretæren utarbeider årsmelding og forelegger den for årsmøtet. Årsmeldingen
gjelder perioden fra forrige årsmøte til det neste.
Årsmøtet fastsetter størrelsen på kontingenten.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være innsendt skriftlig til styret senest to uker
før årsmøtet holdes.
Forandringer eller tillegg til vedtektene skal vedtas med 2/3 flertall.

Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret dersom det finner behov for det, eller hvis minst
2/3 av medlemmene krever det.

Det innkalles til årsmøtet med minst to ukers varsel, til ekstraordinært årsmøte kreves en ukes
varsel.
Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene har møtt. Den som har
betalt medlemskontingent bestemt av årsmøtet, har stemmerett.



Det er møteplikt til årsmøtet ref. § 4.

§11 Kontingent 
Årsmøtet fastsetter størrelsen på kontingenten.
Skoleelever og medlemmer med bosted utenfor kommunen, innvilges halv årskontingent.
Kormedlemmer i permisjon betaler halv kontingent.
Ikke-medlemmer som ønsker å være med på prosjekter i regi av koret, betaler deltakeravgift
etter vedtak i styret, jfr. §7b.

§12 Medaljer og hederstegn
En som har vært medlem i 5, 10, 20 eller 30 år, tildeles medaljer i hhv. bronse, sølv eller gull.
Norges Korforbunds medalje og diplom tildeles etter 40 års medlemskap. NK Nordmøres
hederstegn etter 50 års medlemskap. Koret rapporterer inn data som oppfyller hederstegnkrav
for Norges Korforbund jfr. § 13, for korets medlemmer, innsendes hvert år i god tid før
årsmøtet for Norges Korforbund, Nordmøre.

§13 Oppløsning av koret 
Ved oppløsning av koret innsettes dets midler i bank. Bankkontobeholdning og øvrige
eiendeler ivaretas av Norges Korforbund avdeling Nordmøre og må være disponible hvis
koret blir startet opp igjen. Ved gjenopptagelse av koret innen 3 år, må minst 1 tidligere
medlem av koret ved nedleggelsen være med. Korets midler skal øremerkes til korets drift.

§14 Lovfortolkning
Ved uenighet om fortolkning av disse vedtektene avgjør styret denne.

§15 Ikrafttreden 
Disse vedtekter trådte i kraft 1 april 1993, med senere revisjon 27. februar 2013, 22.februar
2017 og 12.februar 2020.

x) Fotnote til §4:
Korets forhold til Festspillene i Kristiansund vil etter planen bli formalisert gjennom en
intensjonsavtale med FiK våren 2020. 




