VEDTEKTER
Organisasjonens navn er HUMUS (koret).
§1. Formål
Korets formål er å engasjere kormedlemmene i et inkluderende og inspirerende sang- og
musikkmiljø, og formidle det human-etiske livssyn ved valg av repertoar og type aktivitet.
Koret er et humanistisk kor med verdigrunnlag tilsvarende det vi finner hos Human-Etisk
Forbund (HEF). Koret vil søke samarbeid med HEF ved seremonier og annen aktivitet og
ønsker å fremstå som en god representant for det human-etiske livssyn.
§2. Medlemskap
Koret har ingen formelle krav til medlemskap. Nye medlemmer må godkjennes av styret og
dirigent. Medlemmer må være villige til å prioritere deltakelse i korets aktiviteter, øvelser og
opptredener.
Medlemskap opphører ved utmelding, manglende betaling av kontingent eller ekskludering.
§3. Årsmøte
Årsmøte er korets høyeste organ, og avholdes årlig innen 1. mars. Fremmøtte medlemmer har
stemmerett. Bekjentgjøring av årsmøtet skal skje senest seks uker i forkant. Endelig
innkalling med saksliste og sakspapirer skal være medlemmene i hende minst to uker før og
skal inneholde regnskap, styrets årsberetning, revisors rapport, forslag til budsjett,
valgkomiteens innstilling og aktivitetsplan for inneværende år.
Vedtektsendringer vedtas på årsmøte. Forslag om vedtektsendringer skal være meldt styret
skriftlig senest seks uker i forkant, og skal være vedlagt sakspapirene. Vedtektsendringer
vedtas med 2/3 flertall av avgitte stemmer.
Ekstraordinært årsmøte kan holdes etter initiativ fra styret eller etter krav fra minst 1/3 av
medlemmene.
Årsmøte velger:
1. Ordstyrer, 1 referent og 2 medunderskrivere av protokollen.
2. Tellekorps, 2 personer.
3. Valg av styre: Korets styre skal bestå av 5 medlemmer, samt 2 varamedlemmer.
Medlemmene velges for to år om gangen på en slik måte at 2 medlemmer er på̊ valg
hvert år. Varamedlemmene velges for ett år. Styreleder velges særskilt, for ett år.
Styret forøvrig konstituerer seg selv.
4. Valgkomite, minimum 2 personer hvorav 1 leder.
5. Revisor.

§4. Styret
Styret er organisasjonens utøvende organ mellom årsmøtene og består av leder, kasserer,
sekretær og 2 styremedlemmer.
Styret engasjerer dirigent, og oppnevner faste og midlertidige arbeidsutvalg.
Styrets leder og ett av styrets medlemmer har i fellesskap signaturrett på vegne av styret.
§5. Kontingent
Korets medlemmer betaler en fast, årlig medlemskontingent, som vedtas av Årsmøtet.
Kontingenten innbetales innen 1. april. Studenter betaler halv kontingent. Medlemmer i
permisjon utover ett år betaler halv kontingent.
§6. Dirigent
Dirigenten er kunstnerisk og musikalsk ansvarlig i koret. Dirigenten rapporterer til styret, som
utarbeider egen avtale med denne.
§7. Musikkutvalget
Musikkutvalget er et fast utvalg i koret. Utvalget fastsetter korets repertoar.
Utvalget består av 5 medlemmer inkludert leder. Medlemmene velges fra hver av de fire
stemmegruppene, i tillegg er dirigenten fast medlem. Styret fastsetter utvalgets mandat og
velger dets medlemmer.
§8. Organisering
Koret er en fri og uavhengig organisasjon.
Koret er registret i Brønnøysundregistrenes enhetsregister som forening/lag, med
organisasjonsnummer 919 075 104, samt i Frivillighetsregistrene.
Koret er med i et nettverk av humanistiske kor, tilknyttet HEF.
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