
 

 

 

LOKALE TILLEGGSVEDTEKTER 
FOR 

NORGES KORFORBUND ØVRE GAULDAL 

Stiftet 5. juni 1927 
 

Vedtatt på Årsmøtet i NKØG 13. februar 2022 (erstatter tidligere utgaver) 

 

§ 10: STYRET (jfr. § 4.7 og § 5) 

 

Styret består av:         Funksjonstid: 

• Leder          1 år 

• Nestleder         2 år 

• Kasserer         2 år 

• Sekretær         2 år 

• Styremedlem (Musikkfaglig bakgrunn)      2 år 

• 3 varamedlemmer i rekkefølge       1 år 

 

§ 11: SANG- OG OPPLÆRINGSUTVALGET (SOU) 

 

a. SOU består av 4 medlemmer hvorav 1 medlem er musikkfaglig og 1 varamedlem 

b. Leder for SOU velges for 1 år av årsmøtet. 

c. Utvalgsmedlemmer velges for 2 år, men slik at 1 medlem er på valg hvert år  

d. SOU velger selv nestleder og sekretær 

e. Leder skal holde styret løpende orientert om utvalgets arbeid. 

f. SOU er ansvarlig for studievirksomheten i distriktsleddet og skal ivareta distriktsleddets 

musikkfaglige og musikkpolitiske arbeid 

g. SOU arbeider etter de til enhver tid vedtatte sentrale, regionale og lokale aktivitetsplaner. 

h. SOU har det musikkfaglige ansvaret på distriktets sangerstevner i henhold til egen instruks   

i. Det skal føres protokoll over forhandlingene i SOU’s møter. Utskrift av protokoll skal sendes 

til: 

▪ SOU’s medlemmer 

▪ Styreledere i korene i NK Øvre Gauldal 

▪ Korenes dirigenter 

j. SOU skal utarbeide egen årsrapport som sendes styret innen fastsatt tid 

 

§ 12: SANGERSTEVNET 

a. Sangerstevnet holdes i juni måned, fortrinnsvis i en av de to midterste helgene 

b. Styret gir retningslinjer for arrangementet 

c. I henhold til påmeldingene fra medlemskorene i NK Øvre Gauldal, tilfaller 25 % av fastlagt 

stevnekontingent NK Øvre Gauldal. Stevnekontingent innbetalt av eventuelle gjestekor, skal 

det ikke svares avgift til NK Øvre Gauldal av 
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d. Styret og arrangerende kor fastsetter stevnekontingent for hvert stevne i henhold til forventede 

kostnader 

e. Arrangerende kor skal følge SOU’S retningslinjer i det musikkfaglige arbeidet 

f. Dato for neste års stevne bekjentgjøres under årets stevne av neste års arrangør. 

g. Arrangerende kor’s medlemmer skal betale stevneavgift på lik linje med de øvrige kor 

 

 

§ 13: INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN 

 

14.1. OPPGAVER 

 

Valgkomiteen skal: 

 

a. Ta kontakt med songarlagets medlemmer senest 3 måneder før årsmøtet og be om skriftlig 

forslag på kandidater innen fastsatt tidsfrist 

b. Vurdere de forslåtte kandidater etter følgende kriterier: 

▪ Kvalifikasjoner 

▪ Geografisk fordeling innen songarlagets område 

▪ Kjønnsfordeling 

c. Forespørre de foreslåtte kandidater om villighet (gjelder også kandidater som forslås gjenvalg) 

d. Sette opp en skriftlig innstilling på kandidater til tillitsverv og sende denne til styret senest tre 

uker før årsmøtet 

e. Presentere kandidatene på årsmøtet 

 

§ 14: HEDERSBEVISNINGER 

 

a. Det deles ut medalje til kormedlemmer som har til sammen 25 års medlemskap i kor tilsluttet 

NK. Øvre Gauldal (NKØG) eller kor tilsluttet andre distriktsledd i Norges Korforbund (NK). 

Det forutsettes at minst 5 år av de til sammen 25 år er som medlem av NKØG. For kor som 

melder overgang fra andre distriktsledd og over i NKØG, gis en overgangsordning slik at 5-

årskravet nevnt overfor ikke håndheves. 

b. Det deles ut medalje til kormedlemmer som har til sammen 40 års medlemskap i kor tilsluttet 

NKØG eller kor tilsluttet andre distriktsledd i NK. Det forutsettes at minst 10 år av til sammen 

40 år er som medlem av NKØG. Både for 25 og 40-års medaljer, brukes NKØG´s egne 

medaljer. 

c. Det deles ut fat til kormedlemmer som har til sammen 50 års medlemskap i kor tilsluttet 

NKØG eller kor tilsluttet andre kor i NK. Det forutsettes at minst 10 år av til sammen 50 år er 

som medlem av NKØG.  

d. For medlemmer som har 60 eller 70 års medlemskap i kor tilsluttet NKØG eller kor tilsluttet 

andre distriktsledd i NK, gis en spesiell hederspris etter styrets bestemmelse. 

 

For alle hedersbevisningene gjelder at koret medlemmet hører til i, attesterer for riktigheten av 

opplysningene og at søknad sendes NKØG senest 4 – fire – uker før sangerstevnet der utdelingen 

finner sted. Bruk gjerne NK´s standardskjema for hedersbevisninger, jfr. Korhåndboka. Det forutsettes 

videre at kandidaten har gyldig medlemskap i sitt kor i året for tildelelsen. 

 


