VEDTEKTER FOR AGDER SYMFONIORKESTER
Revidert på generalforsamling 10.02.15
1.0 FORMÅL
1. 1
Agder Symfoniorkester er et frittstående amatørsymfoniorkester som har til formål å
gi amatørmusikere i Agderfylkene anledning til å fremføre symfonisk musikk. Videre
skal orkesteret gjennom sin virksomhet og sitt samarbeid med andre aktører, bidra
til rekruttering og bygging av musikklivet på Agder.
2.0 MEDLEMSKAP
2.1
Orkesteret er åpent for amatørmusikere som tilfredsstiller orkesterets musikalske og
spilletekniske krav. (jfr. pkt. 5.4) Medlemskap avgjøres etter orkesterets behov.
Medlemskap forutsetter innbetalt kontingent.
2.2
Dersom orkesteret har behov for styrking av instrumentgrupper, kan det tas inn
støtte-musikere uten medlemskap.
2.3
Utmelding skal i utgangspunktet skje ved utløpet av det enkelte semester med
melding til styret.
2.4
Medlemmer eller andre som har gjort en spesielt stor innsats for orkesteret, kan
utnevnes til æresmedlemmer. Utnevnelsen foretas av styret etter et skriftlig
begrunnet forslag fra styre- eller orkestermedlemmer.
3.0 ORGANISASJON
3.1.
Generalforsamlingen er orkesterets øverste organ. Ordinær generalforsamling
holdes en gang i året, fortrinnsvis i februar måned.
3.2.
Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret beslutter det, eller når minst ¼
av medlemmene krever det.
3.3
Styret innkaller skriftlig til generalforsamling med minst 2 ukers varsel.
3.4.
Ordinær generalforsamling skal:
1. Velge møtedirigent og referent.
2. Velge to til å underskrive protokollen
3. Godkjenne innkalling og saksliste.
4. Vedta styrets årsmelding og regnskap.
5. Behandle innkomne forslag.
6. Velge tillitsvalgte blant orkesterets medlemmer (jfr. pkt. 4.0).
7. Fastsette kontingent.
4.0 VALG
Generalforsamlingen velger:
4.1
Styret, som skal bestå av:

leder
kasserer
2 styremedlemmer
2 varamedlemmer
(Varamedlemmene innkalles til hvert styremøte.)

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Noteforvalter
Valgkomité på 2 medlemmer
Revisor
Styremedlemmer og valgkomité velges for to år. Halvparten av styret står på valg ved
hver ordinære generalforsamling. Varamedlemmer og de øvrige tillitsvalgte velges
for et år.
Leder og kasserer velges ved særskilt valg.

5.0 STYRET:
5.1
Ivaretar orkesterets interesser og forestår dets daglige drift.
5.2
Tilsetter kunstnerisk leder, og foreslår honorar til denne.
5.3
Utpeker programkomité, bestående av kunstnerisk leder og to orkestermedlemmer,
hvorav minst ett fra styret.
5.4
Godkjenner i samråd med kunstnerisk leder, opptak av nye medlemmer.
5.5.
Iverksetter vedtak fra generalforsamlingen.
5.6
Utarbeider årsmelding og regnskap.
5.7
Forbereder og innkaller til generalforsamling.
6.0 ENDRING AV VEDTEKTER
6.1 Endring av vedtekter krever minst 2/3-flertall av de fremmøtte medlemmer i ordinær
eller ekstraordinær generalforsamling.
6.2 Generalforsamlingen er ikke beslutningsdyktig i disse spørsmål med mindre flere enn
halvparten av de medlemmer som har betalt kontingent er representert i
generalforsamlingen, personlig eller ved fullmakt.
7.0 OPPLØSNING
7.1 Dersom det viser seg umulig å drive orkestervirksomheten, kan generalforsamlingen
vedta nedleggelse av orkesteret. Slikt vedtak krever tilslutning som nevnt under pkt.
6.1. og punkt 6.2.
7.2 I nødvendig utstrekning treffer generalforsamlingen også beslutning om hvorledes det
skal forholde seg med eiendeler og gjeld, orkesterets arkiver m.v.

