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§ 1 ORGANISASJON  

NORGES KORFORBUND er en landsomfattende organisasjon av kor. Norges Korforbund er en 

partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon. Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk 

person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. Landsmøtet er Norges Korforbunds øverste 

myndighet.  

 

§ 2 FORMÅL  

Norges Korforbunds overordnede mål er å gi korsangen mulighet for større utbredelse og høyere 

kvalitet. Norges Korforbund skal arbeide for å:  

• Gi gode tilbud som medlemskorene verdsetter  

• Yte relevant støtte til medlemskorene  

• Gi korsangere, tillitsvalgte og dirigenter mulighet til å utvikle seg  

• Skape et mangfold av kor rundt i landet  

• Bidra til innovasjon og ta vare på tradisjon i korbevegelsen  

• Styrke korbevegelsens rammevilkår og betydning  

 

§ 3 MEDLEMSKAP § 3.1  

Kor, sangere og dirigenter Det enkelte kor tegner medlemskap i Norges Korforbund. Ved 

medlemskap blir koret automatisk medlem i distriktsleddet på tilhørende sted, og korets sangere og 

dirigent regnes som medlemmer i Norges Korforbund.  

Søknad om medlemskap skal fremmes skriftlig og behandles av administrasjonen i Norges 

Korforbund. Medlemskap gjelder fra innmeldingsdato. Ved avslag kan søkeren klage avgjørelsen inn 

for forbundets sentralstyre. Kor som melder seg ut, må gjøre dette skriftlig til administrasjonen i 

Norges Korforbund.  

§ 3.2 Kontingent  

Koret betaler en årlig kontingent beregnet ut fra antall registrerte sangere og dirigent i koret per 15. 

januar i medlemsåret. Medlemmer under 26 år betaler halv kontingent. Kontingenten består av en 

sentral del og en del som går til det aktuelle distriktsledd. 

Kor med mer enn 60 medlemmer over 26 år skal bare betale full kontingent for opptil 60 medlemmer 

over 26 år. For de resterende medlemmene over 26 år betales halv kontingent. For medlemmer 

under 26 år betales halv kontingent uavhengig av korets størrelse. Kor der mer enn 90 % av 

medlemmene er over 67 år og som har ordet seniorkor, veterankor eller pensjonistkor i navnet sitt 

betaler 50 % av full kontingent.  

Kontingenten faktureres i første kvartal.  

Ved innmelding beregnes kontingenten som følger:  

• Innmelding i perioden 1. januar til 30. juni: Halvårskontingent beregnes ut fra antall sangere 

og dirigent i koret per 1. juli  

• Innmelding i perioden 1. juli til 31. desember: Ordinær kontingent løper fra 1. januar 

påfølgende år  
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Ved utmelding skal koret betale kontingent ut kalenderåret. For at utmelding skal få virkning for 

neste års kontingent, må skriftlig utmelding være sendt innen 31. desember 

 

§ 3.3 Rettigheter og plikter  

Kor og deres medlemmer har rett til de tilskuddsordninger, tjenester og tilbud forbundet til enhver 

tid gir.  

Kor som melder seg ut, men som har betalt kontingent, beholder rettighetene ut kalenderåret. Kor 

som har meldt seg ut, men som skylder kontingent, mister umiddelbart medlemskapet og alle 

rettigheter inntil kontingent er betalt.  

Kor som ikke har betalt fakturert kontingent innen 30. juni, mister umiddelbart medlemskapet og alle 

rettigheter inntil kontingent er betalt. Korene skal oppdatere sine medlemslister på forbundets 

nettløsning.  

Korene plikter videre å løpende oppdatere informasjon om tillitsvalgte, medlemmer, dirigent, 

kontaktinformasjon (postadresse, e-postadresse og telefonnummer), kontonummer, mv. på samme 

sted. Korene plikter å følge Norges Korforbunds vedtekter og retningslinjer og kan ikke ha vedtekter 

som er i strid med disse.  

§ 3.4 Suspensjon og eksklusjon  

Sentralstyret kan, med minst 2/3 flertall av avgitte stemmer, suspendere kor eller tillitsvalgte fra verv 

i organisasjonen.  

Landsmøte kan, med minst 2/3 flertall av avgitte stemmer, gjøre vedtak om å ekskludere kor eller 

avsette tillitsvalgte fra verv i organisasjonen.  

Før vedtaket etter § 3.4 fattes, skal koret eller den tillitsvalgte kunne uttale seg. Vedtaket kan klages 

inn for første landsmøte etter suspensjon eller eksklusjon.  

 

§ 4 LANDSMØTET  

§ 4.1 Generelt  

Ordinært landsmøte avholdes hvert annet år innen utgangen av april. Sentralstyret fastsetter tid og 

sted for Landsmøtet.  

Foreløpig varsel skal gjøres kjent for distriktsledd minst seks måneder før Landsmøtet. Distriktsledd 

og Sentralstyret kan fremme saker for Landsmøtet. Medlemmer kan fremme landsmøtesaker kun 

gjennom distriktsleddet. Saker fra distriktsleddene skal sendes Sentralstyret minst tre måneder før 

Landsmøtet etter styrebehandling i eget styre. Distriktseddene kan bare sende inn saker på vegne av 

eget distriktsledd. 

Endelig skriftlig innkalling med saksliste og sakspapirer sendes distriktsleddet senest fire uker før 

Landsmøtet. Eventuelle forslag til vedtektsendringer skal følge innkallingen.  

Landsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av mulige delegater med stemmerett er til 

stede.  
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Ekstraordinært landsmøte skal innkalles med minst to måneders varsel når styret eller minst en 

tredel av distriktsleddene krever det. Dersom kravet er fra distriktsleddene, skal Sentralstyret sende 

ut innkallingen innen én måned. Sakliste skal følge innkallingen. 

§ 4.2 Landsmøtets sammensetning  

a. Delegater utpekt av distriktsleddene ut fra aktive sangere i hvert distriktsledd per  

1. januar:  

Aktive sangere Antall delegater 
1 - 500 1 

501 – 1000 2 
1001 – 2000 3 
2001 – 3000 4 
3001 – 4000 5 
4001 – 5000 6 
5001 – 6000 7 

Hver påbegynt 2000 etter dette gir én ekstra delegat.  
 

b. Sentralstyrets medlemmer inkludert varamedlemmer  

c. Leder av utvalg og komitéer valgt av Landsmøtet  

d. Tillitsvalgt for ansatte i Norges Korforbund  

e. Observatører  

f. Æresmedlemmer  

g. Revisor  

§ 4.3 Forslags- og stemmerett  

Følgende har møte-, tale-, forslags- og stemmerett:  

a. Delegater valgt av Norges Korforbunds distriktsledd i hvert fylke, jf. § 4.2 a. Hver delegat kan 

avgi én stemme.  

b. Sentralstyrets faste medlemmer. Disse har ikke stemmerett i saker som gjelder melding om 

virksomheten og årsregnskap.  

c. Sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer kan ikke stemme som distriktsdelegater.  

§ 4.4 Møte- og talerett  

Følgende har kun møte- og talerett:  

a. Varamedlemmer til sentralstyret  

b. Ledere av utvalg og komitéer valgt av Landsmøtet  

c. Tillitsvalgt for ansatte i Norges Korforbund  

d. Æresmedlemmer e. Revisor  

 

§ 4.5 Observatører  

Følgende kan møte som observatører:  

• Øvrige tillitsvalgte fra Norges Korforbund  

• Ansatte i Norges Korforbund  

• Gjester invitert av Sentralstyret  
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§ 4.6 Reisefordeling  

Delegatenes reiseutgifter dekkes etter en fordelingsplan fastsatt av Sentralstyret. Formålet er at alle 

delegater skal ha mest mulig like reiseutgifter. Administrasjonen har ansvaret for reisefordelingen. 

§ 4.7 Saksliste  

Landsmøtet åpnes av president eller en annen i Sentralstyret utpekt av president. Følgende saker 

behandles:  

a. Godkjenning av stemmeberettigede  

b. Valg av møteledere 

 c. Valg av to møtesekretærer  

d. Valg av to protokollvitner  

e. Valg av tre medlemmer til redaksjonskomité  

f. Valg av tellekorps  

g. Godkjenning av innkalling  

h. Godkjenning av saksliste  

i. Godkjenning av melding om virksomheten og gjennomgang av Kontrollkomitéens rapport  

j. Godkjenning av revidert regnskap  

k. Innkomne saker fra Sentralstyret og/eller distriktsledd  

l. 2-årig handlingsplan  

m. 4-årig verdi- og strategiplan som rulleres på hvert landsmøte.  

n. Fastsettelse av kontingent  

o. Budsjett  

p. Godkjenne engasjement av revisor  

q. Valg av sentralstyre, musikkfaglig råd (MFR), valgkomité og kontrollkomité  

 

§ 4.8 Valgbarhet  

Kun personer med medlemskap i Norges Korforbund er valgbare, jf. paragraf 3.1. Disse kan velges i 

inntil 12 år sammenhengende til samme råd / komité / styre og kun 8 år i samme verv. Et unntak fra 

dette er valgkomitéen. Faste medlemmer i denne kan bare sitte i komitéen i 8 år sammenhengende. 

Personer som er ansatt i Norges Korforbund, er ikke valgbare. En tillitsvalgt som blir ansatt i 

valgperioden, må trekke seg fra sitt verv. Medlemmer av kontrollkomitéen kan ikke ha andre 

lederverv i Norges Korforbund, bortsett fra på kornivå.  

§ 4.9 Valg til Sentralstyret  

På Landsmøtet velges følgende:  

• President for 2 år.  

• Visepresident for 2 år.  

• 2 av de 4 ordinære sentralstyremedlemmene. Disse velges for 4 år. Dersom sittende 

sentralstyremedlemmer fratrer sitt verv i perioden, velges tilsvarende antall i tillegg til de 2. 

Disse medlemmene sitter ut funksjonstiden til den de erstatter.  

• 3 varamedlemmer for 2 år.  

Blant president, visepresident og de 4 faste styremedlemmene bør det være 3 menn og 3 kvinner. Av 

president og visepresident bør en være mann og en kvinne. 
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§ 4.10 Valg til Musikkfaglig råd (MFR)  

På Landsmøtet velges følgende:  

• Leder for 2 år. 6  

• Rådets 3 ordinære medlemmer velges på følgende måte: 2 medlemmer det ene landsmøtet, 

1 medlem det påfølgende landsmøte. Alle velges for 4 år.  

• 2 varamedlemmer for 2 år.  

§ 4.11 Valg til Valgkomitéen  

På Landsmøtet velges følgende:  

• Leder for 2 år  

• Komitéens 2 ordinære medlemmer velges på følgende måte: 1 medlem det ene landsmøtet 

og 1 medlem det påfølgende landsmøtet. Begge velges for 4 år.  

• 1 varamedlem for 2 år  

• Sentralstyret innstiller til ny valgkomite for landsmøtet. 

§ 4.12 Valg til Kontrollkomitéen  

På Landsmøtet velges følgende:  

• Leder for 2 år  

• Komitéens 2 ordinære medlemmer velges på følgende måte: 1 medlem det ene landsmøtet 

og 1 medlem det påfølgende landsmøtet. Begge velges for 4 år.  

• 2 varamedlemmer for 2 år § 4.13 Kjønnsfordeling Norges Korforbund skal tilstrebe 

kjønnsbalanse i alle styrer, råd og utvalg.  

§ 4.14 Voteringsmåter  

Dersom en delegat med stemmerett krever det, skal voteringer foregå skriftlig. Suspensjon, 

eksklusjon eller avsettelse må alltid skje ved skriftlig votering.  

Alminnelig flertall avgjør sakene, unntatt i saker som omfattes av §§ 3.4, 14 og 15. Blanke stemmer 

skal anses som ikke avgitt.  

Ved stemmelikhet teller presidentens stemme dobbelt, unntatt ved valg, som i det tilfellet avgjøres 

ved loddtrekning.  

Landsmøtet kan med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer avsette Sentralstyret samlet.  

§ 4.15 Protokoll  

Møteprotokoll skal føres og undertegnes av de valgte møtesekretærene og protokollvitnene. Endelig 

protokoll sendes til Sentralstyrets medlemmer, varamedlemmer, faste komitéer og råd, 

distriktsleddene, samt Norges Korforbunds administrasjon 
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§ 5 SENTRALSTYRET  

Sentralstyret er øverste myndighet mellom landsmøtene.  

Det består av:  

• President  

• Visepresident  

• 4 ordinære sentralstyremedlemmer  

• Leder av musikkfaglig råd  

• 3 varamedlemmer 

Møter i Sentralstyret blir holdt så ofte presidenten finner det nødvendig, eller når minst fire av 

Sentralstyrets medlemmer krever det.  

Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst fire av styrets medlemmer er til stede. President eller 

visepresident må være blant disse fire.  

Ved stemmelikhet teller presidentens stemme dobbelt. Dersom presidenten ikke er til stede, teller 

visepresidentens stemme dobbelt.  

Det skal føres møtebok fra møtene.  

Sentralstyret vedtar bemanningsplan, ansetter generalsekretær og utarbeider instruks for denne. 

Generalsekretær ansetter kvalifisert personale i henhold til vedtatt bemanningsplan, økonomiske 

rammer og strategi- og handlingsplan vedtatt av landsmøtet og utarbeider instruks og 

arbeidsbeskrivelse for personalet.  

Generalsekretær sammen med president tegner forbundet. Sentralstyret kan meddele prokura.  

Dersom president må fratre i perioden, rykker visepresident opp som president. Styret velger da ny 

visepresident blant styremedlemmene, og første varamedlem rykker opp som fullverdig medlem i 

styret.  

Dersom visepresident må fratre, velger styret ny visepresident blant resterende styremedlemmer, og 

første varamedlem rykker opp som fullverdig medlem av styret.  

Dersom styremedlem må fratre rykker første varamedlem automatisk opp som fullverdig medlem i 

styret. 

 

§ 6 LEDERMØTET  

§ 6.1 Generelt Ledermøtet skal avholdes innen utgangen av april det året det ikke er Landsmøte. 

Sentralstyret fastsetter tid og sted for ledermøtet. Voteringsmåter, protokoll og reisefordeling følger 

bestemmelsene om Landsmøtet i § 4.  

§ 6.2 Sammensetning  

Ledermøtet består av Sentralstyret og leder eller nestleder fra hvert av distriktsleddene. 

Sentralstyrets medlemmer har ikke stemmerett i sakene som gjelder melding om virksomheten og 

årsregnskap. Ledermøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av distriktsleddene er 

representert.  
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§ 6.3 Innkalling og sakspapirer  

Endelig skriftlig innkalling med sakspapirer skal sendes distriktsleddene senest fire uker før 

Ledermøtet.  

§ 6.4 Saksliste  

Følgende saker behandles: 

a. Godkjenning av stemmeberettigede  

b. Valg av møteledere  

c. Valg av to møtesekretærer  

d. Valg av to protokollvitner  

e. Valg av tellekorps  

f. Godkjenning av innkalling  

g. Godkjenning av saksliste  

h. Godkjenning av melding om virksomheten og gjennomgang av Kontrollkomitéens rapport  

i. Godkjenning av revidert regnskap  

j. Kontingent 

k. Budsjett  

 

Ledermøtet har ikke anledning til å behandle andre saker enn de som er opplistet.  

 

§ 7 MUSIKKFAGLIG RÅD  

Musikkfaglig råd består av leder, tre medlemmer og to varamedlemmer. Rådet velger selv nestleder, 

som også er personlig vararepresentant for rådets leder i Sentralstyret.  

Rådet skal ha en strategisk og faglig retningsgivende funksjon innen musikk- og studieområdet. Rådet 

skal ha et nært samarbeid med de musikkfaglige ansatte i Norges Korforbund.  

Det skal føres møtebok fra møtene.  

Musikkfaglig råd rapporterer til Landsmøtet gjennom Melding om virksomheten.  

Sentralstyret fastsetter nærmere retningslinjer for Musikkfaglig råd. 

 

§ 8 VALGKOMITÈ  

Valgkomitéen består av leder, to medlemmer og ett varamedlem. Komitéen skal innstille kandidater 

til alle valg på Landsmøtet unntatt valgkomité. Innstillingen skal ta utgangspunkt i en balansert 

kjønnsfordeling (i henhold til paragraf 4.9 og 4.13), kvalifikasjoner, erfaring og geografisk spredning. 

Innstillingen skal sendes delegatene minimum fire uker før Landsmøtet.  

Valgkomitéen arbeider etter instruks vedtatt av Landsmøtet.  
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§ 9 KONTROLLKOMITÈ  

Kontrollkomitéen består av leder, to medlemmer og to varamedlemmer. Komitéen er Landsmøtets 

kontrollorgan og skal føre tilsyn med at landsmøtevedtak gjennomføres av Sentralstyret og 

administrasjonen. Komitéen rapporterer til Landsmøtet. Rapporten skal sendes delegatene minimum 

fire uker før Landsmøtet.  

Det skal føres protokoll fra møtene.  

Kontrollkomitéen arbeider etter instruks vedtatt av Landsmøtet. 

 

§ 10 NORGES KORFORBUNDS DISTRIKTSLEDD  

Distriktsleddene består av Norges Korforbunds medlemskor innen et fylke eller et annet geografisk 

avgrenset område. Distriktsleddene er underlagt Norges Korforbunds vedtekter og andre 

bestemmelser.  

Landsmøtet vedtar felles paragrafer som skal inngå i alle distriktsleddenes vedtekter. I tillegg kan 

distriktleddene ha egne paragrafer. Disse kan ikke være i strid med vedtekter vedtatt av Landsmøtet.  

Distriktsleddene skal initiere og gjennomføre egne aktiviteter, samt iverksette tiltak og prosjekter 

som er nedfelt i Norges Korforbunds plandokumenter.  

 

§ 11 ØKONOMI  

§ 11.1 Budsjett og regnskap  

Sentralstyret utarbeider detaljbudsjett innenfor rammen av faktisk disponible midler. Regnskapet 

følger kalenderåret og skal revideres hvert år.  

§ 11.2 Godtgjørelser og refusjon  

Presidenten gis en årlig godtgjørelse tilsvarende 2,33 G (Folketrygdens grunnbeløp). Visepresident gis 

en årlig godtgjøring tilsvarende 0,47 G. Landsmøtet vedtar retningslinjer for øvrige godtgjørelser i 

Norges Korforbund.  

Forbundet dekker alle nødvendige reise- og diettutgifter for Sentralstyrets medlemmer, samt for 

medlemmer av valgte og oppnevnte komitéer og utvalg. Godtgjørelsen følger statens regulativ.  

 

§ 12 KORFESTIVALER, KURS OG KORKONKURRANSER  

Norges Korforbund skal medvirke til at det blir arrangert korfestivaler, kurs og korkonkurranser på 

nasjonalt nivå. Sentralstyret kan fastsette retningslinjer for festivaler, korkonkurranser, kurs og andre 

prosjekter som arrangeres av Norges Korforbund.  
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§ 13 HEDERSBEVISNINGER  

0Norges Korforbunds hedersbevisninger omfatter:  

a. Æresmedlemskap  

b. Hederstegn  

c. Fortjenstmedalje med diplom  

d. Andre priser eller hedersbevisninger vedtatt av Sentralstyret  

 

Sentralstyret fastsetter retningslinjer for hedersbevisninger. 

 

 

§ 14 VEDTEKTSENDRINGER   

 

Vedtektene kan kun endres av Landsmøtet og da med minst 2/3 flertall av avgitte stemmer.  

 

 

§ 15 OPPLØSNING  

 

Oppløsning av Norges Korforbund kan besluttes av ordinært eller ekstraordinært landsmøte og da 

med minst 2/3 flertall av avgitte stemmer. Etter at alle økonomiske forpliktelser er dekket, skal 

eventuell resterende formue disponeres i tråd med målene i § 2 


