VEDTEKTER FOR KAMPEN VETERANORKESTER
(sist korrigert og justert 29. januar 2018)
§1
NAVN OG STIFTELSESDATO
Orkesterets navn er KAMPEN VETERANORKESTER.
Orkesteret er stiftet den 21. februar 1977.
§2
FORMÅL
Orkesterets formål er å oppta tidligere medlemmer av
KAMPEN JANITSJARORKESTER
som ønsker å fortsette sin hobby på et noe lavere ambisjonsnivå.
Andre interessenter vil bli vurdert etter det til enhver tid musikalske behov.
Orkesteret vil samarbeide med Kampen Janitsjarorkester og eventuelle andre korps/kor ved konserter el. lign.
§3
ADMINISTRASJON
Orkesteret ledes av styret bestående av 6 – seks – medlemmer: Formann – viseformann – sekretær - kasserer
– og to styremedlemmer
b) Styret er beslutningsdyktig når minst 4 – fire – medlemmer er tilstede.
c) Styret har til oppgave å skaffe tilveie nødvendige midler, og tilrettelegge korpsets drift
d) Styret oppnevner et musikkutvalg. Det er styret som har det overordnede ansvar.
a)

§4
ÅRSMØTET
Årsmøtet er orkesterets høyeste myndighet. Styret innkaller til dette, som skal avholdes innen utgangen av
januar. Innkallelsen skal sendes med 3 – tre – ukers varsel. Alle forslag må være styret i hende 8 – åtte – dager
før årsmøtet.
På årsmøtet behandles:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Årsberetning
Revidert regnskap
Innkommende forslag
Valg av Styret. Styrets medlemmer velges for 2 år. Valget skal foregå slik at bare halvparten av styrets
medlemmer står på valg hvert år.
Valg av revisorer, material-/ noteforvaltere og valgkomité velges for ett år av gangen.
Eventuelt

Ekstraordinært årsmøte skal sammenkalles når minst 3 – tre styremedlemmer forlanger det, eller når minst
halvparten av korpsets medlemmer krever det.

§5
KONTINGENT
Kontingenten fastsettes på årsmøtet, og betales årlig.
Medlemmer som ikke har betalt sin kontingent i løpet av kalenderåret, og som er blitt skriftlig underrettet om
dette av styret, mister sitt medlemskap før første årsmøte etter kalenderårets slutt.
§6
LEDELSE
Formann er orkesterets organisatoriske leder.
Sekretæren fører fremmøteprotokollen, møtereferater og orkesterets korrespondanse.
Kasserer fører orkesterets regnskap, og foretar inn- og utbetalinger. Alle utbetalinger skal godkjennes av
formannen.
Materialforvalter skal i samarbeid med Styret kjøpe, registrere og holde orden på alle orkesterets eiendeler.
Musikkutvalget velger ut det musikalske programmet orkesteret skal bruke. Dirigenten skal være med i dette
utvalget og har den endelige beslutningsmyndighet om valg av program.
§7
OPPLØSNING
Beslutning om oppløsning kan bare tas på årsmøte, og krever 2/3 flertall av korpsets medlemmer.
Dersom slik beslutning blir tatt, velger årsmøte 7 – syv – medlemmer til å forvalte orkesterets eiendeler. Disse 7
medlemmene kontakter straks Kampen Janitsjarorkester, og sammen skal de forsøke å gjenopprette orkesteret.
Lykkes ikke dette innen 3 – tre år – fra oppløsning, tilfaller alle orkesterets eiendeler Kampen Janitsjarorkester.
§8
VEDTEKTSENDRINGER
Endringer i disse vedtekter kan bare skje på ordinært årsmøte. Alle endringer må ha minst 2/3 flertall.
Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende senest 14 – fjorten – dager før årsmøtet.

