
Vedtekter for Nordstrand skoleorkester 
(Vedtatt på årsmøtet 10.03.2015)

Org. Nr. 996 766 667

§1 Formål og stiftelse
Nordstrand skoleorkester er en forening med formål å vekke interesse for og glede ved 
musikk blant skolebarn og å gi dem muligheter til å utvikle sine musikalske ferdigheter. 
Foreningens styrende organer, instruktører og medlemmer skal så langt det er mulig bidra til å
skape et godt orkestermiljø og sosialt fellesskap.

Foreningens ble stiftet 18.02.2004.

Den virksomhet som nå drives i foreningen ble startet i 1954 i foreningen Nordstrand Skole 
og Ungdomsorkester, men ble flyttet over i egen forening i 2004 samtidig som Nordstrand 
Skole og Ungdomsorkester skiftet navn til Nordstrand ungdomssymfoniorkester og driver 
videre likeartet virksomhet rettet mot medlemmer i ungdomsskole og videregående skole. 

§2 Virksomhet og medlemskap
Foreningen driver skoleorkestret, med kammergrupper og tilknyttede aktiviteter. I tillegg til 
skoleorkestret kan foreningen også drive orkesterforskole og aspirantorkester.

Medlemmer er fortrinnsvis i barneskolealder.  Styret godkjenner opptak av medlemmer, og 
kan på individuelt grunnlag fravike forannevnte aldersnorm. Virksomheten drives med 
Nordstrand skole og bydel som utgangspunkt, men er åpen for medlemmer utenfor området. 
 
§3 Årsmøtet
3.1
Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av 
mars. Ekstraordinært årsmøte holdes hvis styret eller foresatte til en tredel av medlemmene 
ber om det.

Årsmøtet kalles inn av styret med minst tre ukers varsel. 

Dagsorden, styrets innstillinger og dokumentasjon skal foreligge senest én uke før årsmøtet. 
Saker som medlemmene eller deres foresatte krever behandlet på det ordinære årsmøtet må 
være mottatt av styret innen to uker før årsmøtet. 

3.2
Dagsorden for ordinært årsmøte:

1. Konstituering av årsmøtet: 
a. valg av møteleder
b. valg av referent og to personer til å undertegne protokollen sammen med 

møteleder
c. registrering av fremmøtte
d. godkjenning av innkalling og dagsorden.

2. Styrets årsmelding
3. Årsregnskap, herunder revisors beretning
4. Budsjett for kommende år



5. Fastsettelse av medlemskontingent og øvrige medlemsvilkår
6. Valg av styre, valgkomité og revisor.
7. Eventuelle andre saker

3.3
Foresatt til alle medlemmer samt medlemmer over 12 år har møte- og stemmerett. 

Ved avstemming avgis én stemme pr. spillende medlem. Dersom flere fremmøtte ønsker å 
stemme på vegne av et spillende medlem, er den eldste av de fremmøtte foresatte 
stemmeberettiget.

Alle vedtak på årsmøtet fattes med alminnelig flertall, med unntak av vedtektsendringer eller 
oppløsning iht. § 8, som må vedtas med ¾ flertall av de fremmøtte stemmer. 

§4 Styret
4.1
Styret velges av årsmøtet, og skal består av fra sju til ni medlemmer, etter årsmøtets nærmere 
beslutning. 

Styremedlemmer velges normalt for to år om gangen, men årsmøtet kan avvike fra dette for å 
sikre en jevnere utskifting av styret.

Medlemmers foresatte er valgbare. 

Dersom et styremedlem fratrer i løpet av den sin valgperiode, kan styret supplere seg selv ved 
å velge nytt styremedlem blant de som ville vært valgbare på årsmøtet. Slikt valg krever 
enstemmighet i styret. Verv som styremedlem valgt av styret varer frem til neste årsmøte.

Musikalsk(e) leder(e) har møte- og talerett i styret.

4.2
Styret har ansvar for foreningens drift. Styret skal gjennom sitt arbeid realisere foreningens 
formål og iverksette årsmøtets vedtak.

Styret konstituerer seg selv ved å velge et medlem til leder og et medlem til nestleder, samt 
ved å fordele øvrige ansvarsområder mellom seg. Styrets valg av leder og nestleder skal 
gjelde for et år ad gangen.

Styret organiserer selv sitt arbeid, men forsøker å aktivisere medlemmer og foresatte til å løse 
nærmere definerte oppgaver. 

Styret kan treffe vedtak når minst halvparten av styremedlemmene er tilstede. Styrets 
beslutninger fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjelder det styrets leder har 
stemt for. Styret kan delegere beslutningsmyndighet til et arbeidsutvalg som består av leder, 
nestleder og to øvrige styremedlemmer etter styrets nærmere beslutning. Det skal føres 
protokoll fra styrets møter.



4.3 Styret engasjerer musikals(e) leder(e) /dirigent(er), instruktører og eventuelt andre 
tjenesteytere. Styret kan nedsette et arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og kasserer til 
å forstå forhandlinger og avtaleinngåelse vedrørende engasjement av eller endring av 
betingelser i eksisterende avtaler med slike tjenesteytere.

Styret kan gi fullmakt til et styremedlem eller musikalsk leder til å engasjere slike 
tjenesteytere i forbindelse med særskilt angitt konsert, seminar og/eller turer, der fullmakt skal
fastsette en økonomisk ramme.

4.4 Styret skal beslutte hvem som skal ha disposisjonsrett til foreningens bankkonti.

4.5 Foreningens signatur skal ligge hos leder og ett styremedlem i fellesskap.

§5 Revisor
Revisor skal gjennomgå foreningens regnskaper og avgi årlig beretning til årsmøtet.
Revisor velges av årsmøtet hvert år. Foresatte til medlemmer er valgbare. Årsmøtet kan 
alternativt velge en ekstern revisor, som i tilfelle må være registrert eller statsautorisert 
revisor. 

§6 Valgkomité
Valgkomité velges av årsmøtet hvert år, og består av tre medlemmer. Foresatte til medlemmer
er valgbare. Valgkomiteen fremmer innstilling på valg av styre, revisor og ny valgkomité. 
Innstillingen skal foreligge senest én uke før årsmøtet. Valgkomiteen velger selv et av sine 
medlemmer til leder.

§7 Dugnader
Styret kan pålegge medlemmer og/eller deres foresatte å delta på dugnader og andre 
inntektsbringende aktiviteter, samt kreve betaling for manglende deltakelse på slike 
aktiviteter.

§8 Forholdet til Nordstrand ungdomssymfoniorkester
Nordstrand skoleorkester og Nordstrand ungdomssymfoniorkester gir til sammen et tilbud til 
barn og unge gjennom hele skoletiden, og er slik sett sentrale for hverandres virksomhet. 

Nordstrand ungdomssymfoniorkester er herunder av sentral betydning for Nordstrand 
skoleorkester ved å sikre et fortsatt tilbud til medlemmer som har gått ferdig tiden i 
skoleorkesteret, og som kilde til motivasjon for medlemmer i skoleorkesteret ved å vise at 
engasjementet i musikk og orkester kan vedvare og videreutvikles inn i ungdomstiden. De to 
orkestrene har tradisjonelt flere felles konserter gjennom året. Nordstrand skoleorkester skal 
av denne grunn kunne gi praktisk og økonomisk støtte til Nordstrand 
ungdomssymfoniorkester, herunder i form av støtte til rekrutteringstiltak, opplæringstiltak, 
konserter og annet. Beslutning om å yte slik støtte skal fattes av styret. 

§9 Oppløsning
Forslag om oppløsning av foreningen må være mottatt av styret innen utgangen av 
kalenderåret, og fremlegges på ordinært årsmøte. Hvis oppløsningen vedtas, skal foreningens 
midler tilfalle orkesterarbeid blant barn og unge.
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