VEDTEKTER
BJØRGVIN KIRKESANGFORBUND / BJØRGVIN KYRKJESONGFORBUND
(vedtatt 16. november 1991, revidert 12. april 1997, revidert 18. april 1998,
revidert 8.mars 2008, revidert 7.mars 2015)
§ 1 - Navn og formål
1.1

Organisasjonens navn er Bjørgvin Kirkesangforbund / Bjørgvin Kyrkjesongforbund
(BKSF). Forbundet består av medlemmer fra Bjørgvin bispedømme og er på landsplan
tilsluttet Norges Kirkesangforbund (NKSF).

1.2

Forbundet har til formål å fremme kirkesang og gudstjenesteliv i Den norske kirke
gjennom å;
- ivareta våre kirkemusikalske og liturgiske tradisjoner
- fremme medlemmenes kirkemusikalske og liturgiske forståelse
- stimulere til fornying av menighetssang og korsang
- styrke det faglige og sosiale felleskapet blant medlemmene
- være en faglig ressurs for medlemmene og for bispedømmet

1.3

Forbundet skal drive voksenopplæring og studiearbeide gjennom å arrangere
seminarer, kurs, kortreff og andre samlinger til beste for medlemmene.
§ 2 - Medlemskap
2.1
Som medlem av forbundet kan opptas kor som har et flertall av sine
medlemmer i aldersgruppen over 25 år og i tillegg menighetsråd og kirkelige
organisasjoner samt enkeltpersoner over 18 år som vil arbeide i samsvar med §1.

2.2

Andre medlemmer enn tilsluttede kor og enkeltpersoner kan møte på årsmøtet med 1
observatør uten tale. eller stemmerett (jfr pkt 421).

2.3

For kormedlemmer opprettes medlemskapet ved korets tilslutning til forbundet
§ 3 - Kontingent

3.1

Forbundets medlemskontingent fastsettes av årsmøtet for ett år av gangen etter reglene
for vedtektsendringer

3.2

Årsmøtet kan etter samme regler inndele kontingenten i klasser for de ulike
medlemskategorier.
§ 4 - Forbundets ledelse

4.1

Forbundet ledes av årsmøtet og styret. Årsmøtet er forbundets høyeste organ. Styret
leder forbundet i perioden mellom årsmøtene med støtte fra 1-3 utvalg.

4.2

Retningslinjene for årsmøtets sammensetning og saksbehandling er som følger:

4.2.1

Årsmøtet holdes hvert år og består av representanter for medlemskorene og
medlemmene i forbundets styre. Andre medlemmer kan stille med en
observatør hver (jfr pkt 2.2). Enkeltpersoner kan innbys av styret.
4.2.2 Medlemskor med inntil 30 medlemmer kan sende 2 delegater til
årsmøtet. Mellom 30 og 60 medlemmer gir medlemskoret 3 og over 60
medlemmer 4 delegater. Medlemskor med over 100 medlemmer kan ha 5
delegater.
Delegater og styremedlemmer har 1 stemme hver ved votering. Ved
stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Er ikke korets kontingent fra året før
betalt ved fremmøtet tapes stemmeretten.

4.2.3 Som kandidat til et verv i forbundet kan foreslås et kormedlem eller et
personlig
enkeltmedlem. I tillegg til valgkomiteens instilling kan kandidater fremmes av
styret, medlemskor, forbundets leder eller minst 2 styremedlemmer. Foreslåtte
kandidater har møte- og talerett, men ikke stemmerett uten at de alt er
styremedlemmer eller møter som delegat.
4.2.4 Ordinært årsmøte avholdes normalt i februar. Styret fastsetter dato og medeler
denne til medlemskorene 3 måneder før årsmøtet. Innkalling sendes
medlemskorene med 4 ukers varsel og skal ha vedlagt;
a) dagsorden med saksliste
b) årsmelding og regnskap
c) budsjett og handlingsplan
d) øvrige saksdokumenter
4.2.5

Ønsker forbundets medlemmer at spesielle saker skal behandles på årsmøtet
må disse være kommet styret i hende 6 uker før årsmøtet. Ved forslag om
vedtektsendringer kommer § 7 til anvendelse.

4.2.6

Ordinært årsmøte fungerer etter særskilt fastsatt dagsorden. Dagsorden vedtas
og møteleder velges etter forslag fremsatt av styret. Forbundets leder er
møteleder inntil ny møteleder er valgt.
Deretter velger årsmøtet 2 referenter. I tillegg velges det et tellekorps med 3
medlemmer. Forslag fra delegatene voteres over etter pkt 4.2.2. I den videre
saksgangen skal årsmøtet behandle følgende;
a) årsmelding
b) regnskap
c) handlingsplan
d) kontingent
e) budsjett
f) innkomne saker
g) valg: - leder for 1 år
- styremedlemmer for 2 år
- 2 varamenn for 1 år

- revisor for 1 år
- 3 medlemmer til valgkomite for 1 år
- landsmøtedelegater

4.2.7

Ekstraordinært årsmøte holdes dersom minst 1/4 av medlemskorene eller styret
krever det. Styret behandler kravet innen 1 måned fra det er mottatt og
fastsetter møtedato. For slike årsmøter gjelder også pkt 4.2.1.
Ekstraordinært årsmøte holdes senest 2 måneder etter at krav om dette er
behandlet av styret. Reglene for ordinære årsmøter inntatt i pkt 4.2.2, 4.2.4 og
4.2.6 anvendes på det ekstraordinære årsmøtet så langt de passer.

4.3

Retningslinjene for sammensetning av og saksbehandling i styret er som følger;
4.3.1 Styret består av leder og 5 medlemmer. Styret konstituerer seg selv og velger
nestleder, sekretær og kasserer og representant til korutvalg. Kasserer kan
velges utenfor styret.

4.3.2 Funksjonstiden for et styremedlem er 2 år, likevel slik at inntil halvparten av
medlemmene velges på det enkelte årsmøte. Leders funksjonstid er 1 år og står
følgelig på valg hvert år. Leder representerer forbundet utad og forplikter det
med sin signatur. Kasserer innehar prokura i tillegg til leder.
4.3.3 Forbundets styre har som hovedoppgaver å;
a) forestå administrasjonen av forbundet
b) forberede årsmøtet, seminar og kortreff
c) gjennomføre årsmøtets vedtak
d) løpende informere medlemmene om arbeidet
e) holde kontakten med sentralstyret i NKSF
f) utvikle kontakten med samarbeidspartnere
g) forvalte forbundets økonomiske midler
h) fastlegge rammene for utvalgenes virksomhet
4.3.4 Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede.
Det gjøres vedtak i alle saker med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har
leder dobbeltstemme.
4.3.5 Det føres møteprotokoll fra alle møter i styret. Disse sendes til medlemmene i
styret og godkjennes i det påfølgende møtet. Sekretær i styret ivaretar
arkivfunksjonen for forbundet.
4.3.6 Årsmelding, regnskap og årsmøtereferat, samt budsjett og plan for neste år
sendes sentralstyret i NKSF, og andre med rett til innsyn, innen 2 måneder
etter avholdt årsmøte.

§ 5 - Kirkesangfester
5.1

Forbundet er ansvarlig arrangør for kirkesangfestene i bispedømmet. Styret fastsetter
sted og dato for kirkesangfestene. Overskudd deles likt med den lokale arrangør mens
underskudd normalt dekkes av forbundet.

5.2

Styret eller det aktuelle utvalg skal være representert ved kirkesangfesten.
Reiseutgifter i så måte dekkes likt av forbundet og lokale arrangører. Den lokale
arrangør sender revidert regnskap til forbundet innen 3 måneder.

§ 6 - Medlemskorenes arbeide
6.1

Medlemskorene skal arbeide til beste for sin menighet og for sangerne tilknyttet koret
i samsvar med forbundets formålsparagraf. Koret skal normalt ha et styre bestående av
minst 3 medlemmer eller 2 medlemmer og 1 varamedlem. Medlemmene velges
normalt på korets ordinære årsmøte

6.2

Koret utarbeider og vedtar egne vedtekter i samsvar med forbundets vedtekter og
innenfor rammen av NKSF's mønstervedtekter på ordinært eller ekstraordinært
årsmøte. Det velger også delegater til forbundets årsmøte.

6.3

Koret skal hvert år sende årsrapport til forbundets sekretær senest seks uker før
forbundets årsmøte. Hvert år skal koret senest innen kirkeårets utgang sende
kontingenten for inneværende år til forbundets kasserer.
§ 7 - Vedtektsendringer

7.1

Forslag til vedtektsendringer må sendes forbundsstyret senest 2 måneder før ordinært
årsmøte. Kreves forslag til vedtektsendringer behandlet utenom ordinært årsmøte,
kommer reglene for ekstraordinært årsmøte til anvendelse (jfr pkt 4.2.7).

7.2

Vedtektsendringer krever minst kvalifisert (2/3) flertall av og blant de stemmer som er
avgitt på forbundets årsmøte. Avholdne stemmer skal ikke tas med ved vurderingen av
om flertall er oppnådd.

7.3

Vedtektsendringer skal godkjennes av sentralstyret i NKSF. Avgir sentralstyret innen
2 måneder fra oversendelse av årsmøtereferatet begrunnede innsigelser mot en eller
flere av disse, beslutter styret om angieldene vedtektsendring skal fremmes på nytt
ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Opprettholder det påfølgende årsmøtet
endringene, er disse vedtatt.

§ 8 - Oppløsning

8.1

Forslag om oppløsning av forbundet skal behandles på to påfølgende, ordinære
årsmøter Ved beslutning om oppløsning kreves flertall som for vedtektsendringer (jfr
pkt 7.2) på begge møtene.

8.2

I tilfelle forbundet oppløses, bestyrer NKSF forbundets økonomiske midler og skal
disponere disse med særlig henblikk på at BKSF skal opprettes igjen.

8.3

Er ikke forbundet opprettet på nytt innen 10 år fra dets oppløsning, vil forbundets
midler kunne anvendes innen Bjørgvin bispedømme til de formål som NKSF finner
mest i samsvar med vedtektenes § 1.

