
VEDTEKTER FOR OSLO SANGERFORUM
VEDTATT PÅ ETABLERINGSMØTET 16. JANUAR 2019

§ 1 ORGANISASJON 

Oslo sangerforum er et distriktsledd av Norsk sangerforum, NSF. 

Oslo sangerforum(OSF) er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon. 

Årsmøtet er OSFs øverste myndighet (jfr. § 4). 

Oslos sangerforum er tilsluttet Oslo musikkråd. 

§ 2. FORMÅL 

Oslo sangerforums formål er:

⦁ Å være en interesseorganisasjon og et nettverk for kor i Oslo samt å være et 
bindeledd til Norsk sangerforum

⦁ Å bidra til å påvirke rammebetingelsene for korsang i Oslo gjennom å skape 
forståelse for korsangens kulturelle, sosiale og miljøskapende betydning.

⦁ Å utvikle samarbeide med andre kultur - og musikkinstitusjoner i Oslo.

⦁ Å stimulere til økt koraktivitet i Oslo gjennom å bidra til å styrke kvaliteten i det 
musikalske uttrykk samt å støtte og utvikle administrativ kompetanse i korene.

§ 3. MEDLEMSKAP 

3.1 Opptak av medlemmer 

a. Alle kor og ensembler i Norsk sangerforum i Oslo er medlemmer av Oslo 
sangerforum.

b. Medlemskap gjelder fra innmeldingsdato til Norsk sangerforum. Kontingent 
regnes fra påfølgende 1. januar eller 1. juli. 

3.2 Forutsetninger for medlemskap 

Medlemmene plikter å følge vedtekter, reglement og vedtak gjort av Norsk sangerforums og 
Oslo sangerforums besluttende organer. 

3.3 Rapporteringsplikt og kontingent 

a. Medlemmene skal innen angitt frist sende Norsk sangerforum en oppdatert 
medlemsliste med de opplysninger som forbundet krever. 

b. Medlemmene skal innen angitt frist betale kontingent for inneværende år til 
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Norsk sangerforum med bakgrunn i medlemstall pr 1. januar. 

c. Medlemmene plikter å holde Oslo sangerforum løpende orientert om skifte av 
tillitsvalgte og dirigent. 

3.4 Utmelding. 

Kor som melder seg ut av Oslo sangerforum skal gjøre dette skriftlig innen 1. desember for 
at utmeldingen skal være gyldig fra påfølgende årsskifte. Ved utmelding tapes all rett til Oslo 
sangerforums verdier.

§ 4 ÅRSMØTET 

4.1 Årsmøtet er Oslo sangerforums øverste myndighet. 

4.2 Innkalling  

a. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars og trer sammen etter 
skriftlig innkalling fra styret med minst 8 (åtte) ukers varsel. Saksliste, styrets 
beretning, regnskap samt øvrige saksdokumenter skal sendes medlemmene senest 
14. dager før årsmøtet. 

b. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 14 (fjorten) dagers varsel når 
styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Saksliste skal følge innkallingen. 

c. Saker som ønskes behandlet av årsmøtet skal fremlegges skriftlig og inneholde 
forslag til vedtak. Innspillet må være styret i hende minst 4 (fire) uker før årsmøtet. 

4.3 Sammensetning 

På årsmøtet har følgende anledning til å delta

a. Inntil 2 medlemmer fra hvert kor som har oppfylt kravene i § 3.3. 

b. styrets medlemmer 

c. medlemmer av utvalg valgt av årsmøtet 

d. dirigenter 

e. revisor 

4.4 Forslags- og stemmerett 

a. En representant fra hver av korene 

b. Styrets medlemmer i alle saker som ikke gjelder årsmelding og regnskap.

4.5 Møte- og talerett har dessuten 

a. medlemmer av utvalg valgt av årsmøtet

b. dirigenter 

4.6 Dagsorden/saksliste

a. Godkjennelse av stemmeberettigede 
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b. Valg av møteleder 

c. Valg av referent

d. Valg av to protokollvitner 

e. Valg av tellekorps 

f. Godkjennelse av innkalling  og saksliste

g. Godkjennelse av Årsmelding

h. Revidert regnskap 

i. Godkjennelse av revisoras beretning

j. Behandle saker foreslått av styret/medlemskor 

k. Handlingsplan 

l. Budsjett       

m. Kontingent for kommende kalenderår

n. Valg STYRET: 

Kun personer med gyldig medlemskap i et av regionleddets medlemskor er valgbare.

a. velge leder for 2 år

b. velge inntil 4 styremedlemmer for 2 år

d. velge 1 varamedlem for 2 år 

½ parten av medlemmene velges i år med partall; den andre ½ part i år med 
oddetall.

REVISORER 

Velge revisor for 1 år 

VALGKOMITÈ

a. velge leder for 2 år 

b. velge 1 medlem for 2 år 

c. velge 1 varamedlem for 2 år 

½ parten av medlemmene velges i år med partall; den andre ½ part i år med 
oddetall.

4.7 AVSTEMNINGSMÅTER 

a. Hovedregelen er at avstemning skjer ved håndsopprekning. Dersom det er flere 
kandidater til samme tillitsverv, eller dersom noen forlanger det, skjer valget ved 
skriftlig avstemning. 
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b. Alminnelig flertall avgjør sakene, unntatt i saker som omfattes av § 9, og § 10. 

c. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt. 

Årsmøtet kan med minst 2/3 flertall avsette styret samlet. 

Møteprotokoll føres for årsmøteforhandlingene, og undertegnes av referent og 
protokollvitnene

§ 5 STYRET 

⦁ Styret skal lede distriktsleddet i tiden mellom årsmøtene og er sammensatt av leder 
og inntil 4 styremedlemmer.

Møter i styret blir holdt så ofte lederen finner det nødvendig, eller når minst 3 av 
styrets medlemmer krever det. 

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av styrets medlemmer inklusiv leder er til stede.

Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt. 

⦁ Styret fastsetter tid og sted for årsmøtet. 

⦁ Kasserer har signaturrett alene for beløp på inntil kr 10.000,-.  Beløp større enn 
10.000,-skal attesteres av kasserer sammen med styreleder.

⦁ Styreleder skal godkjenne alle økonomiske avtaler som OSF inngår med tredjepart. 
Avtaler som inngås med OSF og som innebærer økonomiske forpliktelser over kr. 
10.000,- skal først godkjennes av styret.  

§ 6 VALGKOMITÉ 

Valgkomiteen består av to valgte medlemmer og ett varamedlem, med en funksjonstid på 2 
(to) år. 

Valgkomiteen arbeider etter instruks vedtatt av årsmøtet. 

§ 8 ØKONOMI 

a. Budsjettplan må til enhver tid gi økonomisk dekning for alle kostnader en vedtatt 
handlingsplan påfører OSF. Styret kan revidere budsjettet i årsmøteperioden, men 
bare innen den totale budsjettramme som er besluttet på årsmøtet. 

b. Oslo sangerforum dekker alle nødvendige reise- og diettutgifter for styrets 
medlemmer, samt for medlemmer av valgte eller oppnevnte komiteer og utvalg. 
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c. Regnskapet skal revideres hvert år. Regnskapet følger kalenderåret. 

§ 9 VEDTEKTSENDRINGER 

Vedtektene kan bare endres av årsmøtet og da med minst 2/3 flertall. 

§ 10 OPPLØSNING 

Vedtak om oppløsning av Oslo sangerforum kan gjøres av ordinært eller ekstraordinært 
årsmøte, og da med minst 2/3 flertall. 

Disponering av forbundets midler bestemmes med alminnelig flertall i samme møte. 
Midlene skal nyttes til beste for korsangen.

5


