Statutter
(revidert 6.2.2019)

1. Formålsparagraf
Voxing er medlem av Norges KFUK/KFUM og forankret i organisasjonens formål og
idègrunnlag. Videre har Voxing som formål å føre videre Ten-Sing tradisjonen og
skape et sosialt fellesskap rundt sang og musikk.

2. Medlemskap
Koret bør bestå av maksimum 50-55 medlemmer. Rekruttering av nye medlemmer
skal gå gjennom styret, og medlemskap til koret har ingen geografiske
begrensninger. Nye medlemmer må gjennom en enkel stemmeplassering før opptak.
Stemmeplasseringen gjennomføres av dirigent og et medlem av musikkutvalget. Det
beregnes videre en gjensidig prøvetid på 3 mnd. Dette for å sikre at nye medlemmer
blir tatt godt imot og at de i løpet av prøvetiden, sammen med en utnevnt fra styret,
vurderes om de passer inn i den nisjen Voxing tilhører.
Medlemmer av koret har møteplikt til øvinger og opptredener. Forfall meldes til den
styret har utnevnt. Det må være samsvar mellom frammøte til øvelser og muligheten
for å delta på opptredener, medlemmer må minimum delta på de siste 3 øvingene før
opptreden, om ikke annet er avtalt med dirigent. Styret avgjør deltagelse i tvilstilfeller.
Ved fravær og permisjon må medlemmene selv sørge for å bli informert om den
videre virksomhet. Medlemmer som ønsker å slutte i Voxing skal melde dette til styret
i god tid.

3. Medlemskontingent
Medlemskontingent fastsettes av årsmøte.

4. Årsmøte
Årsmøtet avholdes vårsemesteret innen utløpet av februar. Innkalling til årsmøtet
skjer innen tre uker før årsmøtet. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være
styret i hende 14 dager før årsmøtet. Årsmøtet behandler og godkjenner:
- Årsmelding (fra styret)
- Revidert regnskap
- Innkomne forslag/saker
Årsmøtet foretar valg av styre, revisor og musikkutvalg.

5. Styret
Styret består av 4 medlemmer, en 1. varamedlem og en 2. varamedlem. Dirigenten
har møterett til styremøtene. Styret konstituerer seg selv etter hvert nytt valg. Styret
velger kontaktpersoner til musikkutvalg og redaktør av hjemmesidene. Styret består
av: leder, nestleder, sekretær og kasserer. 1. varamedlem har møterett til
styremøtene, 2. varamedlem møter ved forfall av et av styremedlemmene.
Styret velges for 2 år av gangen, men slik at 2 skiftes ut ved hvert valg, og 2 ikke er
på valg og går over i det nye styret. Det er ingenting i veien for at de to på valg kan
velges for en ny periode. Styremedlemmer som går ut av styret etter årsmøtet danner
valgkomite for neste år. Årsmøtet velger valgkomite dersom hele styret fortsetter.

6. Musikkutvalg
Musikkutvalget består av inntil 4 medlemmer og dirigenten. Utvalget velger ut et
medlem som kontaktperson opp mot styret. Musikkutvalget står for repertoaret til
koret og utvelgelse av sanger til hver opptreden.

7. Endring av statutter
Det kreves tilslutning fra 2/3 av de stemmeberettigede ved endring av korets
statutter.

8. Oppløsning
Det kreves tilslutning fra 2/3 av de stemmeberettigede ved forslag om oppløsning av
koret. Eksisterende midler/verdier i koret tilfaller i sin helhet kretsen.

