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Vedtekter Kristiansund Kammerkor.
(Revidert iht. årsmøte 22.02.2017)

§1: Kristiansund Kammerkor er en direkte fortsettelse av Sangkoret Toneveld, stiftet 01.03.1942.
(Navnet endret 31,01 1990.)

§2: Medlemskap
Ved opptak av nye medlemmer følges følgende prosedyre:
a) Dirigenten avgjør om stemmen kan godkjennes.
b) Er det andre forhold som må vurderes, avgjøres spørsmålet om medlemskapet av styret,

etter at dirigenten har uttalt seg.
c) Æresmedlemskap avgjøres av Årsmøtet.

§3: Sangprøver
Sangprøver avholdes til vanlig hver uke. (i skoleåret)
Det skal ikke tillates røyking i øvingslokalet.

§4: Fravær
a) Det er møteplikt til alle sangprøver og når koret har konsert/opptreden.
b) Dersom et medlem ikke kan møte, skal dirigent/leder varsles.
c) Gjentatt ugrunnet eller ikke varslet fravær kan føre til at medlemskapet opphører.

Styret tar avgjørelse etter at dirigenten har uttalt seg.

§5: Medaljer
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.

§6: Program
Dirigenten tar ut sanger koret skal ha på sitt program.
Medlemmer kan komme med forslag.
Styret avgjør ellers semesterprogrammet.

§7: Assistanse
Etter forslag fra dirigenten avgjør styret i hvor stor grad personer utenom korets medlemmer
skal medvirke.

§8: Årsmøtet
a) Årsmøtet skal avholdes i februar.
b) 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.
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Sekretær og kasserer skal fortrinnsvis ikke byttes samtidig.

Til årsmøtet i Norges Korforbund Nordmøre møter Leder og sekretær.

c) Styret v/ kassereren fremlegger revidert regnskap for årsmøtet
Revisorer har rett til å gjennomgå regnskapet til enhver tid.

d) Styret v/  sekretæren utarbeider årsmelding og forelegger den for årsmøtet.
e) 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.

f) Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret dersom det finner behov for det, eller etter at
minst 2/3 av medlemmene krever det.

g) Det innkalles til årsmøtet med minst to ukers varsel, til ekstraordinært årsmøte kreves en
ukes varsel.

h) Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene har møtt. Den som
har betalt medlemskontingent bestemt av årsmøtet, har stemmerett. Skoleelever og
medlemmer med bosted utenfor kommunen, innvilges halv årskontingent.

i) Kormedlemmer i permisjon betaler halv kontingent.
j) Det er møteplikt til årsmøtet ref. § 4.

§9: Styrets funksjon
Styret er korets administrative organ. Dets avgjørelser er bindende for koret. Saker kan
forelegges medlemmene før styret fatter beslutning. Dirigenten bør innkalles til styremøtene.

§10: Oppløsning av koret
Ved oppløsning av koret innsettes dets midler i bank. Bankbok og øvrige eiendeler
oppbevares i Nørdmøre Songarlag og må være disponible hvis koret blir tatt opp igjen. Ved
gjenopptagelse må minst 5 av korets medlemmer ved nedleggelsen være med.

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

§12:  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.

§13: Ikrafttreden

Disse vedtekter trer i kraft 1 april 1993, med senere revisjon senest 27. februar 2013.

§14: Kor-antrekk for sopraner og alter
Når koret skal opptre må målet være å skulle framstå som et stilrent kor uten elementer som
vil ta oppmerksomheten bort fra fremførelsen. Det er derfor drøftet og besluttet at alle
kvinnelige medlemmer må stille i antrekk som her beskrevet:

1. Hele antrekket skal være gjennomgående sort.
2. Man kan stille i både bukse og skjørt/kjole under følgende forutsetninger:

a. Buksene skal være i type «fin-bukse» - gjerne m/pers. Må være lange ben.
b. Skjørt må være i enkel utførelse, dvs. ingen detaljer/pynt som blonder,

perler, paljetter mv. Skjørtet må ha en minimumslengde til midt på legg.
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c. Kjole må være i samme utførelse som beskrevet for skjørt. I tillegg skal det
være lange ermer. Halsen skal være rund eller rett («båt-hals).

3. Sko og strømper skal være i sort.
4. Det vil være anledning til å bruke smykker og ørepynt under følgende forutsetning:

a. Smykket må kun være helt enkelt, dvs. enkel lenke (gull/sølv) med halsgrop-
lengde. Anhenget må være lite og diskre.

b. Ørepynt må være lite og diskre

Vil i tillegg anbefale litt diskre bruk av make-up.
Unntaksvis vil det være mulig at koret kan bruke detaljer som f.eks. fargerike skjerf, smykker
mv. men vil understreke at dette er noe som i vært enkelt tilfelle vil bli evaluert- og evt.
besluttet i denne komite.

§15: Konsertantrekk for tenorer og basser

Svart dress og svart skjorte med åpen hals.




