Vedtekter for Colla Voce
Sist endret på ordinært årsmøte 22. februar 2021.
1. Formål
1.1. Colla Voce er et blandakor som gjennom sitt arbeid og konsertvirksomhet skal tilstrebe
musikalsk kvalitetsutvikling både for koret som helhet og den enkelte sanger.
1.2. Koret ser på seg selv som en del av arbeidet i Olsvik menighet.
1.3. Korets profil skal være forenlig med Den norske kirkes verdigrunnlag.
2. Organisasjon
2.1. Koret ble stiftet mandag 15.august 2016, og er selveiende og frittstående.
2.2. Koret er medlem av Norges Korforbund, avdeling Hordaland.
2.3. Koret følger skoleåret og er delt inn i to semestre.
2.4. Originalnoter og effekter kjøpt inn av koret eies av koret.
3. Musikalsk og kunstnerisk ledelse
3.1. Dirigenten er selvstendig næringsdrivende og blir betalt av koret.
3.2. Dirigenten har ansvar for i samarbeid med styret å velge repertoar og for den musikalske og
kunstneriske ledelsen av koret.
4. Medlemmer
4.1. Som medlemmer i koret kan tas opp kvinner og menn fra fylte 18 år.
4.2. Medlemmer tas opp av styret.
4.3. Alle nye medlemmer skal levere inn medlemsopplysninger. Ved endring av registrerte
opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til korets styre. Nevnte
opplysninger registreres i Norges korforbunds medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til
reservasjon mot registrering.
4.4. Medlemmene forplikter seg til å følge korets og Norges korforbunds vedtekter, reglement
og lovlige vedtak, og har møteplikt til korøvelser, konserter og opptredener.
4.5. Et medlem kan bli ekskludert etter en advarsel hvis gjentatt fravær uten at beskjed blir gitt
går utover korets virke, eller ved oppførsel som på annen måte er i konflikt med gjeldende
vedtekter og vedtak eller til skade for korets aktivitet eller omdømme. En slik avgjørelse tas
av styret, og kan ankes med behandling på påfølgende styremøte.
4.6. Som hovedregel skal medlemmene være til stede minimum 75% av øvelsene pr. semester.
4.7. Permisjon kan innvilges av styret inntil et halvt år og medlemmet betaler halv kontingent i
permisjonstiden.
4.8. Nye sangere kan være medlem i 2 måneder før kontingent betales.
4.9. Medlemmer som ønsker å melde seg ut må gi skriftlig beskjed om dette til styret.
5. Stemmerett og valgbarhet
5.1. Alle medlemmer som har betalt kontingent har stemmerett ved korets årsmøte og øvrige
allmøter.
5.2. Alle medlemmer kan velges til korets styre og til andre verv som måtte bli opprettet.

6. Kontingent
6.1. Ordinær kontingent
6.1.1. Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales hvert halvår.
6.1.2. Medlemmer som starter når det er mindre enn seks øvelser igjen av et semester,
betaler halv kontingent. Medlemmer som slutter eller ekskluderes har ikke krav på
refusjon av innbetalt kontingent.
6.2. Redusert kontingent
6.2.1. Det gis åpning for å søke om helt eller delvis redusert medlemskontingent for de som
av økonomiske årsaker ikke kan betale hele kontingenten.
6.2.2. Søking skjer ved å kontakte styret, enten ved en skriftlig henvendelse, eller ved å
snakke med et av medlemmene i styret.
6.2.3. Dersom et av styremedlemmene blir kontakt angående en slik sak, har hvert enkelt
medlem fullmakt til å innvilge helt eller delvis redusert kontingent for ett semester.
6.2.4. Kasserer må få skriftlig beskjed av styremedlemmet som innvilger redusert
kontingent.
6.2.5. Styret informeres av kasserer på påfølgende styremøte og styret har ansvar for at
ordningen med redusert kontingent ikke går ut over økonomien.
7. Styret
7.1. Korets styre består av minst 4 medlemmer og 2 varamedlemmer, velges av årsmøtet og skal
minst bestå av leder, sekretær, kasserer og pr-ansvarlig. Styret konstituerer seg selv på
første møte etter årsmøtet.
7.2. Varamedlemmer har møte og uttalerett på styremøter.
7.3. Styret kan lukke styremøtet i enkeltsaker, for andre enn styrets medlemmer, dersom styret
ser det som nødvendig.
7.4. Styrets ansvar:
a. Følge opp årsmøtet vedtak og bestemmelser.
b. Oppnevne etter behov komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver.
c. Administrere og føre protokoll med korets økonomi og eiendeler.
d. Representere koret utad i samarbeid med dirigenten.
e. Holde medlemmene orientert om saker av felles interesse.
f. Innen semesterslutt lage og publisere aktivitetsplan for neste semester og holde
denne oppdatert.
g. Opprettholde et korrekt og oppdatert medlemsregister
h. Koordinere booking av hotell, transport, rom osv. samt reiseprogram/aktiviteter
dersom koret skal reise.
i. Booking av lokale og andre praktiske detaljer ved konserter.
j. Organisere dugnader (inntektsbringende aktiviteter utover rene konserter).
k. Revisjon av korets årsregnskap.
Styret kan når som helst velge å delegere disse oppgavene til komiteer og undergrupper,
men det øverste ansvaret ligger hos styret. Dersom den aktuelle komiteen og/eller
undergruppen ikke er representert i styret, må en representant innkalles til styremøtet, når
det er hensiktsmessig, for at styret skal ha oversikt over arbeidet.
7.5. Styret skal holde møte når lederen bestemmer, eller når et flertall i styret forlanger det.

7.6. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av styrets valgte medlemmer er til stede.
7.7. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
7.8. Dirigenten har møte – og uttalerett på styremøter, men styret kan like velge å lukke møtet i
henhold til 7.3
7.9. Styret har fullmakt til å foreta engasjement, ansettelser og oppsigelser, samt inngå lønns- og
arbeidsavtaler.
7.10.
Styrets leder utøver daglig personalansvar.
8. Årsmøtet
8.1. Årsmøtet er korets høyeste myndighet.
8.2. Årsmøtet avholdes hvert år i februar måned.
8.3. Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel.
8.4. Invitasjon til årsmøtet sendes Olsvik menighets stab, som kan stille med én representant
med talerett.
8.5. Styrets årsmelding, revidert regnskap, revisors beretning, valgkomiteens innstilling og saker
til behandling på årsmøtet skal sendes medlemmene senest 14 dager før årsmøtet.
8.6. Innkomne forslag som skal behandles på årsmøtet må sendes styret skriftlig minst 14 dager
før møtet.
8.7. Styret plikter å legge saker som kommer inn i rett tid fram på årsmøtet.
8.8. Årsmøtet er beslutningsdyktig når 2/3 av korets stemmeberettigede medlemmer er til
stede.
8.9. Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom korets styre eller 1/3 av medlemmene
krever det.
8.10.
Innkalling til ekstraordinært årsmøte sendes ut minst 14 dager før møtet.
9. Årsmøtet dagsorden
9.1. Konstituering
a.
Åpning
b.
Navneopprop/opptelling
c.
Godkjenning av innkalling
d.
Godkjenning av dagsorden/saksliste
e.
Valg av møteledelse
f.
Valg av sekretær
g.
Valg av protokollunderskrivere
h.
Valg av tellekorps
9.2. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap
9.3. Orientering om budsjett
9.4. Saker fremmet av styret og medlemmer
9.5. Orientering om og innspill til aktivitetsplan
9.6. Kontingent
9.7. Valg
a. Minst 4 styremedlemmer, velges for to år av gangen dog slik at kun halvparten er på
valg hvert år.
b. 2 varamedlemmer velges for ett år.

c. Valgkomite, velges for ett år. Fortrinnsvis består valgkomiteen av medlemmer som trer
ut av styret.
d. Revisor, velges for 1 år.
10. Endring av vedtekter
10.1.
Endring av vedtektene kan bare vedtas av årsmøtet med minimum 2/3 flertall.
11. Oppløsning, sammenslåing og deling
11.1.
Oppløsning av koret kan bare behandles på ordinært årsmøte.
11.2.
For at oppløsning skal skje, må vedtaket gjøres med minst 2/3 flertall.
11.3.
Det ordinære styret skal forestå avviklingen.
11.4.
Korets formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle Olsvik menighet.
11.5.
Ingen medlemmer har krav på korets midler eller andel av disse.
11.6.
Sammenslutning med andre kor eller deling av koret anses ikke som oppløsning.
11.7.
Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til
dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. Punkt 10. Styret skal i
denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/deling som årsmøtet skal
stemme over.

