
 

Vedtekter for Fornebu Singairs 
(vedtatt på ekstraordinært årsmøte 09.04.2019) 

 
§1 Formål 
 

Fornebu Singairs er et amatørkor stiftet 01.10.1990 med org.nummer 993 841 811.  
 
Fornebu Singairs skal skape korsang på høyt musikalsk nivå, framstå som et godt sted å 
være for sine medlemmer, og spre sangglede i nærmiljøet. Dette skal gjøres både ved 
hjelp av egne arrangement og ved opptreden på lokale arrangement og lokale 
institusjoner.  
 
Koret består av sangere fra de tidligere korene Braathens Safe Singers og SAS Singairs, 
og rekrutterer i hovedsak nye medlemmer fra nærmiljøet på Fornebulandet. 
 
Koret holder sine ordinære sangøvelser på Fornebu en gang i uken fra august til 
juni, fortrinnsvis på tirsdager. 

 
§2  Medlemskap 

Korets medlemmer skal være aktive sangere.  

Enhver kan opptas som medlem etter å ha avlagt bestått, enkel stemmeprøve for 
dirigenten.  

Dirigenten plasserer vedkommende på riktig stemmegruppe. Dirigenten kan innkalle 
ethvert medlem til fornyet stemmeprøve. 

 
Styret eller stemmekontakter fører oversikt over fremmøtet på øvelser, slik at det 
kan søkes om tilskuddsmidler fra statlige/kommunale instanser. 
 
Søknad om permisjon skal rettes primært i forkant av et semester, og kan innvilges 
normalt for inntil 1 år.  Styret kan innvilge ytterligere permisjon dersom årsaker 
tilsier dette.  

 
Medlemmer som verken har betalt kontingent eller søkt om permisjon innen de 
nevnte frister, anses for å ha sluttet og kan etter underretning slettes fra 
medlemskartoteket. 
 
Ved langvarig sykdom, utdanning mv. anses fullt medlemskap for opprettholdt i inntil 
ett års fravær.  
 
Dirigenten, som korets kunstneriske leder, kan i samråd med styret, avslå 
deltagelse på konsertopptredener i tilfeller der medlemmer har hatt høyt 
periodisk fravær. 
 
Korets medlemmer plikter å være lojale mot det sangerantrekk som er vedtatt. 

På møter, stevner og under andre forhold hvor koret er representert, skal sangerne 
vise høvelig oppførsel, slik at korets anseelse ikke blir skadet. Dersom medlemmer 
av koret overtrer denne bestemmelse, kan styret utelukke vedkommende fra koret 



 

for kortere eller lengre tidsrom. 

Styret kan også utelukke medlemmer som på grunn av hyppig fravær fra øvelser blir 
en belastning for koret. Likeledes kan styret, etter forutgående skriftlig advarsel, 
utelukke medlemmer som oppfører seg illojalt eller uakseptabelt overfor koret 
og/eller kormedlemmer. 
 
Styrets avgjørelse kan klages inn for årsmøtet. 

 
§3  Ledelse 

Korets virksomhet ledes av et styre og nærmere angitte komiteer og utvalg 
som velges på årsmøtet eller nedsettes av styret. 

Leder skal normalt lede styremøtene og utarbeide møtereferater. 

Økonomiansvarlig skal føre korets regnskap og sørge for rettidig innkreving av 
kontingent og betale kurante regninger løpende. Økonomiske transaksjoner 
skal i størst mulig grad skje over nettbank, slik at kassabeholdningen holdes på 
et minimum. 

Styret skal engasjere og gjøre nødvendige avtaler med dirigent og musikere. Styret 
ordner videre med lokale for øvelser og fastsetter dag og tid for disse. Styret er 
ansvarlig for orden og vedlikehold av vedtekter og god korpraksis.  

Fastsettelse av repertoar ivaretas av dirigent og korets musikkutvalg. Alle 
medlemmer kan komme med forslag til repertoar/sanger til dirigent og 
musikkutvalg. 

Partitur (noter) skaffes til veie av noteansvarlig/musikkutvalget i koret i samarbeid med 
dirigent. 

 
§4  Årsmøte 

Årsmøtet holdes innen utgangen av januar hvert år og kunngjøres med minst 14 
dagers varsel. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt styret 
innen fastsatt dato. 

Innkalling og dagsorden for årsmøtet skal sendes medlemmene i god tid, senest 2 uker 
før årsmøtet. 

Årsberetning, revidert regnskap, budsjett, valgkomiteens forslag og innkomne forslag 
sendes medlemmene senest 2 dager før årsmøtet. 

Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av de aktive medlemmene er til 
stede. Er så ikke tilfelle, kan nytt årsmøte berammes en uke senere. Møtet er da 
beslutningsdyktig uansett fremmøte. 

Medlemmer med aktivt medlemsskap har stemmerett på årsmøtet. 
 

På årsmøtet skal følgende saker behandles: 
 
1. Årsberetning 
2. Regnskap og budsjett 



 

3. Kontingent 
4. Innkomne forslag 
5. Valg: 

a) Leder (velges fortrinnsvis for 2 år) 
b) Fem styremedlemmer (velges fortrinnsvis for 2 år) 
c) Valgkomite 

 

Plikter og ansvar i forbindelse med årsmøtet: 
 
1. Lederen skal normalt lede årsmøtet. Lederen kan, om ønskelig, foreslå at det 

velges en annen som møteleder. Det forutsettes at den som foreslås som 
møteleder er blitt behørig orientert om de saker som skal behandles. Lederen 
skal videre sørge for at de vedtak og beslutninger som blir fattet, gjennomføres.  
 
I samråd med styret for øvrig og angjeldende komiteer og utvalg, skal leder 
utarbeide den årsberetning som fremlegges på årsmøtet. 

 
2. Møtesekretær skal sørge for protokollføring av vedtak og beslutninger som blir 

gjort på årsmøtet.  
 
3. Økonomiansvarlig skal presentere korets regnskap for inneværende år og budsjett 

for kommende år. Regnskapet skal være avsluttet og fremlegges for styret før 
årsmøtet. Koret har ingen revisjonsplikt, men tilstreber nøye gjennomgang av 
regnskapet. 

 
Det nye styret konstituerer seg selv og fordeler ansvarsområder. Styret skal bestå 
av Leder, nestleder, økonomiansvarlig, noteansvarlig/materialforvalter og 
styremedlemmer. Styrets medlemmer skal bestå av aktive medlemmer i koret. 

 
Dersom Årsmøtet ikke finner egnede kandidater som påtar seg å være korets Leder, 
kan Årsmøtet velge et arbeidsutvalg bestående av 6 medlemmer som konstituerer 
seg selv og fordeler ansvarsområder. 

 
Valgkomiteen tilstreber å ivareta at kontinuiteten opprettholdes i styret for 
hvert nytt valg. Styret kan be om at det velges øvrige komiteer eller utvalg som 
det måtte være behov for. 
 

Med den begrensning som senere paragrafer fastsetter, avgjøres alle valg og vedtak 
med simpelt flertall. Ved likt stemmetall er det lederens dobbeltstemme som avgjør. 

 
Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles med én ukes varsel når 1/2 av korets 
aktive medlemmer skriftlig forlanger det. På slikt møte skal det velges møteleder, 
og kun saker som er årsak til møtet skal behandles. 

Oppløsning av koret kan bare vedtas på årsmøtet hvis 2/3 av korets medlemmer er 
til stede. Det kreves i så fall 2/3 flertall av de fremmøtte for at vedtaket skal være 
gyldig. 

 
Hvis ikke 2/3 av de aktive medlemmene er til stede, skal det innkalles til nytt årsmøte 
med to ukers varsel. Vedtak på dette møtet er gyldig med 2/3 flertall av de fremmøtte 



 

aktive medlemmer. 
 
 

§5  Økonomi 

Korets økonomi vil i hovedsak være basert på medlemskontingent, betalende 
oppdrag, tilskudd fra forskjellige bidragsytere som Bærum Kommune, 
voksenopplæringsmidler, grasrotmidler fra Norsk Tipping og ev korforbund. 

 
Korets drift og virksomhet planlegges ut fra disse inntekter. 

Kontingenten for de aktive medlemmene fastsettes på årsmøtet. 
 

Kontingent betales forskuddsvis hvert halvår – senest 3 uker etter at 
økonomiansvarlig har sendt ut betalingsvarsel. 
 
Kontingenten har til hensikt å dekke korets løpende utgifter til drift og musikalske 
formål og drives ut fra et non-profit konsept. 

 
Styret kan gjøre unntak fra reglene i denne paragraf når særskilte hensyn foreligger. 

§ 6 Vedtekter 

Alle medlemmer av koret skal ha ett eksemplar av de til enhver tid gjeldende 
vedtektene, og de skal være tilgjengelige på korets hjemmeside.  

Endringer I vedtektene kan bare gjøres på årsmøtet. 

Styret skal løpende vurdere om korets vedtekter er hensiktsmessige og 
fyllestgjørende og om nødvendig fremme forslag om tillegg og/eller rettelser før 
årsmøtet. 

 
Ved betydelig endring av vedtektene må 2/3 av de aktive medlemmene være til 
stede, og av disse må 2/3 stemme for forslaget. 

 
Hvis ikke 2/3 av de aktive medlemmer er til stede, kan nytt årsmøte innkalles med to 
ukers varsel. Vedtak på dette møtet er gyldig med 2/3 flertall av de fremmøtte aktive 
medlemmer. 
 
Fornebu, 9. April 2019 
 
Petter Thøring, styreleder   Eli Dalsbø, nestleder 
(sign.)      (sign.) 

 Jan Eide, kasserer    Frøydis Karlsen, styremedlem 
 (sign.)      (sign.) 
 Lars Eike, styremedlem   Kirsti Skullerud, styremedlem 
 (sign.)      (sign.) 


