Norges kirkesangforbund – Stavanger stift (NKSF-Stavanger)

VEDTEKTER
Vedtatt på årsmøtet 12. mars 1994. Endret ved årsmøtet 5. mars 2016

§1 NAVN OG FORMÅL
1.1

Navnet på organisasjonen er ”Norges kirkesangforbund - Stavanger stift”
forkortet NKSF-Stavanger
NKSF-Stavanger er et stiftslag av Norges Kirkesangforbund (NKSF).

1..2

Stiftslaget har som formål å fremme kirkesang og gudstjenesteliv i Den norske
kirke i samsvar med kirkens bekjennelse ved:
- å ivareta våre kirkemusikalske tradisjoner
- å fremme medlemmenes kirkemusikalske og liturgiske forståelse og faglige innsikt
- å stimulere til nytenkning og fornying av menighetssang og korsang
- å styrke fellesskapet i vårt forbund.

1.3.

Stiftslaget skal drive voksenopplæring og studiearbeid.

§ 2 MEDLEMSSKAP
2.1

Medlemmer av NKSF-Stavanger kan være kor som arbeider i samsvar med § 1. Menighetsråd, andre
organisasjoner enn kor og enkeltpersoner kan være støttemedlemmer med møterett, men ikke stemmerett
ved stiftslagets årsmøter, jfr. pkt. 4.2.2.

§ 3 KONTINGENT
3.1

Medlemskontingenten til NKSF-Stavanger fastsettes av årsmøtet.

§ 4 STIFTSLAGETS LEDELSE
4.1.

Stiftslaget ledes av:
A) Årsmøtet
B) Styret
A) Årsmøtet

4.2.l

Årsmøtet er stiftslagets høyeste myndighet

4.2.2

Ordinært årsmøte holdes hvert år og består av representanter for medlemskorene og styret for
stiftslaget. Hvert medlemskor kan sende 4 representanter, sangere og dirigent. Hver representant har
1 stemme.

4.2.3

Årsmøtet holdes innen utgangen av 1. kvartal.

4.2.4

Dato og sted for årsmøtet meddeles medlemmene innen 3 måneder for årsmøtet.

4.2.5.

Innkalling sendes medlemmene senest 4 uker for årsmøtet.
Med innkallingen følger:
a) sakliste
b) styrets beretning

c)
d)
e)
f)
g)

regnskap
valgkomiteens forslag
Stiftslagets handlingsprogram
budsjett
øvrige saksdokument

4.2.6

Forslag til saker må være innkommet til styret senest 2 måneder for årsmøtet.

4.2.7

Ordinært årsmøte skal behandle:
a) styrets beretning
b) revidert regnskap
c) handlingsprogram
d) buds jett
e) valg av leder, jfr. pkt 4.3.1.
f) valg av medlemmer og varamedlemmer til styret, jfr. pkt 4.3.1.
g) valg av 3 medl. til valgkomite, som skal sørge for god geografisk spredning.
h) valg av revisor
i) fastsetting av kontingent til stiftslaget
j) valg av representanter til NKSFs landsmøte det året det er landsmøte.
k) andre anmeldte saker

4.2.8.

Ekstraordinært årsmøte holdes hvis minst l/4 av medlemskorene krever det
Møtedato fastsettes av styret i stiftslaget, likevel slik at ekstraordinært årsmøte holdes senest 2
måneder etter at krav om det er framsatt. Når det gjelder representasjon gjelder
pkt. 4.2.2. 4.2.4. 4.2.5. og 4.2.6 så langt det måtte passe også for ekstraordinære årsmøter.

4.3.1

B) Styret
Styret leder stiftslaget i perioden mellom årsmøtene.
Styret har slik sammensetning:
- leder
- 6 styremedlemmer:
4 representanter for korene
1 kirkemusiker
1 geistlig

Årsmøtet velger leder samt 6 styremedlemmer og 3 varamedlemmer
Funksjonstiden for leder og varamedlemmene er l år.
Funksjonstiden for styremedlemmene er 2 år.
4.3.2

Stvret som konstituerer seg med nestleder, sekretær, kasserer og studieleder, skal holde regelmessige
møter

4.3.3.

Leder, sekretær og kasserer danner et arbeidsutvalg som står for den daglige driften.

4.3.4.

Styret - leder arbeidet i stiftslaget
- representerer stiftslaget
- forbereder årsmøtene og gjennomfører årsmøtets vedtak
- oppnevner nødvendige underutvalg, for eksempel musikkutvalg og studieutvalg
- sørger for gode og løpende kontakter med NKSFs sentralstyre og UK-st-yret
- fremmer kontakter til kirkelige organer og andre samarbeidsparter
- behandler og legger fram årlige budsjetter

§ 5 SAKSBEHANDLING I STYRET
5.1.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene/varamedlemmene er tilstede.
Styret gjør vedtak i alle saker med vanlig flertall. Ved stemmelikhet har lederen/møtelederen dobbel

stemme. Dersom styret oppnevner underutvalg, kan styret fastsette andre
saksbehandlingsregler enn de som går fram av § 5. Bl.a. kan bestemmes at hele utvalget må delta i
behandlingen og at positive vedtak bare kan gjøres enstemmige.

§ 6 MEDLEMSKOR
6.1.

Kor tilsluttet stiftslaget skal:
a) arbeide for medlemmenes interesse, jfr §2, i samsvar med NKSFs formålsparagraf
b) velge representanter til årsmøtet, jfr. pkt. 4.2.2 og 4.2.7
c) sende årsmelding til stiftslagets styret innen 2 mnd. etter avholdt årsrnøte

§7

KIRKESANGFESTER

7.1.

Stiftslaget står som ansvarlig arrangør av kirkesangfestene i bispedømmet.

7.2.

Overskudd deles likt mellom stiftslaget og den lokale arrangøren. Underskudd dekkes normalt av
stiftslaget.

7.3

Styret i stiftslaget bør så vidt mulig være tilstede ved kirkesangfestene. Reise- og
oppholdsutgifter for styremedlemmene deles likt mellom den lokale arrangøren og stiftslaget.

7.4

Den lokale arrangøren sorger for å sende revidert regnskap for kirkesangfesten til
stiftslagets styre snarest mulig og senest 4 måneder etter at kirkesangfesten er avsluttet.

7.5

Styret i stiftslaget i samråd med den lokale arrangøren fastsetter dato, setter opp og er ansvarlig for
kirkesangfestens program. Budsjett og fremdriftsplan utarbeides av den lokale arrangøren i samråd med
st,yret.

§ 8 VEDTEKTSENDRINGER
8.1.
8.2.
8.3

Forslag til vedtektsendringer sendes stiftslagets styre innen 1. november.
Vedtektsendringer krever minst 2/3 flertall av årsmøtet
Vedtektsendringer skal godkjennes av sentralstyret i NKSF.

§ 9 OPPLØSNING
9.1

Eventuelt forslag om oppløsning av stiftslaget skal behandles av to påfølgende ordinære årsmøter og
krever minst 2/3 flertall på begge møter.

§ 10 AKTIVA
10.1.

I tilfelle stiftslaget oppløses, bestyrer Norges Kirkesangforbund aktiva og arbeider for at forbundet
opprettes igjen.

