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VEDTEKTER FOR BÆRUM BACHKOR 
Vedtatt på ekstraordinært årsmøte, 21 september 2022 

 
 

§ 1 ORGANISASJON  

1.1 Bærum Bachkor er et blandet kor som fremfører korverk over et stort stilistisk spekter, men med 

særlig vekt på musikk av J.S. Bach og den øvrige kirkemusikalske litteratur. Koret har som formål å 

øke forståelsen for kirkemusikk både i og utenfor Bærum, blant annet gjennom å fremføre større 

verk på høyt musikalsk nivå. 

1.2. Koret er tilknyttet Høvik menighet og fungerer som liturgisk kor i menigheten ved at grupper fra 
koret deltar i enkelte høymesser.  Forsangertjenesten er vederlag for at Høvik menighet stiller lokaler 
og dirigent til rådighet. Alle korets medlemmer er pliktige til å delta i oppsatt turnus. 

§ 2 FORMÅL  

2.1 Korets mål er å fremme korsang med vekt på kirkemusikk og å arbeide for musikalsk utvikling i et 
sosialt godt miljø.  

§ 3 MEDLEMSKAP  

3.1   MEDLEMMER  

a) Som medlem kan opptas alle med lyst og interesse for sang, og som ved gjennomført 
prøvesang tilfredsstiller de musikalske krav.   Nye medlemmer skal ved opptak ikke ha fylt 55 
år.  Dette kravet kan det gis dispensasjon fra i særlige tilfeller.  
Sangere pensjoneres normalt fra koret det året de fyller 70 år, men kan fortsette som 
medlem etter årlig tilfredsstillende stemmeprøve.   

b) Dirigent kan til enhver tid vurdere om den enkelte sanger har de nødvendige 
stemmekvaliteter, og suverent bestemme om et medlem kan fortsette i koret på bakgrunn 
av dette.   

c) Søknad om medlemskap avgjøres av dirigenten i samråd med styret.  

d) Styret kan innvilge permisjon fra koret i inntil ett år av gangen.  Under permisjon betales halv 
kontingent.  

3.2  MEDLEMMENES PLIKTER  

Et medlem plikter å: 
a) arbeide for å nå korets mål  

b) følge korets vedtekter og ordensregler 

c) rette seg etter de vedtak som blir fattet  

d) møte gpdt forberedt alle øvelser og opptredener 

e) melde fravær til koret 
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f) betale medlemskontingent innen fastsatt frist  

g) permisjon bør søkes skriftlig i god tid før semesterstart  

h) utmelding fra koret skjer skriftlig til styret  

3.3 SUSPENSJON/EKSKLUSJON  

a) Styret kan med minst 2/3 flertall suspendere et medlem.  

b) Før vedtaket fattes, skal medlemmet gis anledning til å uttale seg.  

c) Medlemmet kan anke vedtaket inn for ekstraordinært årsmøte, eller første ordinære 
årsmøte.  

d) Årsmøtet kan med minst 2/3 flertall gjøre endelig vedtak om å ekskludere et medlem.  

§ 4 ÅRSMØTET  

Årsmøtet er korets øverste myndighet. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar.  

4.1 INNKALLING OG BESLUTNINGSDYKTIGHET  

a) Årsmøtet trer sammen etter skriftlig innkalling fra styret med minst 2 ukers varsel.  

b) Saksliste skal følge innkalling.  

c) Saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal skriftlig og begrunnet være styret i hende 
senest 1 måned før årsmøtet.  

d) Senest 1 uke før årsmøtet skal styret gjøre tilgjengelig årsmelding, regnskap, forslag til 
budsjett, valgkomiteens innstilling og andre dokumenter og innstillinger vedrørende saker 
som er fremmet på vedtektsbestemt måte.  Styret skal også gjøre dette tilgjengelig i egnet 
format på selve årsmøtet.  

e) Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 14 dagers varsel når styret eller minst 1/3 
av medlemmene forlanger det. Saksliste og saksdokumenter skal være tilgjengelig fra 
innkalling.  

f) Så vel ordinært som ekstraordinært årsmøte er beslutningsdyktig når minst halvparten av 
medlemmene er til stede. (inkludert styret)  

g) På årsmøtet deltar med stemmerett:  
-  alle kormedlemmer  
-  styrets medlemmer i alle saker som ikke gjelder regnskap og årsmelding  

 
h) Bare de medlemmene som har oppfylt sine forpliktelser har stemmerett. Er forpliktelsene 

ikke oppfylt, avgjøres spørsmålet om stemmerett av årsmøtet.  
 

4.2 ORDINÆR ÅRSMØTEBEHANDLING  

Det ordinære årsmøtet skal: 

a) velge møteleder, referent og en underskriver av protokoll 

b) behandle innkalling  

c) behandle saksliste  
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d) behandle årsmelding  

e) behandle regnskap 

f) behandle innkomne saker og saker fremmet av styret i henhold til saksliste  

g) fastsette kontingent for inneværende år 

h) vedta budsjett  

i) foreta valg av styre og valgkomite 

4.3 VALG 

Det ordinære årsmøtet skal velge: 

a) leder (2 år)  

b) 4 medlemmer til styret (2 år) 
Styremedlemmene velges slik at 2 medlemmer er på valg hvert år.  

c) 1 revisor (1 år)   

d) 2 medlemmer til valgkomité (1 år)  

4.4  AVSTEMNING  

a) Skriftlig avstemning ved suspensjon og eksklusjon.  

b) Skriftlig avstemning ved valg dersom det er mer enn én kandidat til vervet som skal besettes.  

c) Skriftlig avstemning bare hvis det forlanges i andre saker.  

d) Sakene avgjøres med alminnelig flertall dersom ikke annet er bestemt i vedtektene.  

e) Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt, unntatt ved valg der resultatet avgjøres 
ved loddtrekning.  

4.5 PROTOKOLL  

a) Det skal føres protokoll over forhandlingene.  

b) Protokollen skal underskrives av valgt møteleder og valgt underskriver.  

c) Protokollen skal gjøres tilgjengelig for korets medlemmer senest en måned etter årsmøtet.  

§ 5 STYRETS ARBEID  

a) Koret ledes av et styre på 5 medlemmer.  Dirigenten stiller på styremøtene.  

b) Styret holder møter så ofte som lederen finner det nødvendig eller når minst 3 av styrets 
medlemmer krever det.  

c) Styret er beslutningsdyktig når minst 2 av styrets medlemmer og leder er til stede.  

d) Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt.  

e) Styret fastsetter tid og sted for årsmøtet.  

f) Styret kan oppnevne ulike komiteer dersom dette er ønskelig, eller utbedt av årsmøtet.   
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g) Økonomiansvarlig sørger for å føre regnskap og avslutte regnskapet senest 3 uker før 
årsmøtet, slik at revisor får tid til å revidere regnskapet.  

h) Det skal føres protokoll over forhandlingene i styret.  

i) Styremøteprotokollen skal gjøres tilgjengelig for Korets medlemmer bortsett fra eventuelle 
saker av fortrolig art.  

§ 6 VEDTEKTSENDRINGER  

a) Disse vedtektene kan bare endres av årsmøtet med minst 2/3 flertall.  

b) Forslag til endringer må fremmes i samsvar med vedtektene. (Saker som ønskes behandlet av 
årsmøtet skal skriftlig og begrunnet være styret i hende senest 1 måned før årsmøtet.)  

§ 7 OPPLØSNING  

a) Oppløsning av koret kan bare vedtas av ordinært eller ekstraordinært årsmøte.  

b) Forslaget om oppløsning må oppnå minst 2/3 flertall for å være gyldig.  

c) Ved oppløsning av koret tilfaller korets økonomiske midler og andre eiendeler 
musikkarbeidet i Høvik menighet.  

 


