Harstad Mandskor

Lover

vedtatt på korets
generalforsamling 14. oktober 1971
og endringer av 8. juni 1989
og 29. september 1998
og 25. september 2007
og 27. januar 2009
og 26. januar 2010

§1
Koret
Korets navn er Harstad Mandskor. Koret er tilsluttet Norges Korforbund gjennom Troms
Korforbund.

§2
Formål
Koret har som formål å arbeide aktivt for et godt sangmiljø.

§3
Medlemskap
Som aktiv sanger regnes den som synger i koret. Opptak av medlemmer skjer fortrinnsvis ved
starten av sangersesongen. Nye sangere blir medlemmer av koret etter prøve for, og
godkjenning av dirigenten.
Det kan verves passive medlemmer. Disse er ikke valgbare til tillitsverv i koret og har ikke
stemmerett på generalforsamlinga.

§4
Kontingent
Kontingenten for korets aktive medlemmer fastsettes på generalforsamlinga. Kontingenten
skal betales i to like terminer; første halvpart innen 15. januar og den andre innen 15.
oktober. Nye sangere behøver ikke betale kontingenten for det første halvåret etter opptak
Bare sangere som har betalt kontingent har stemmerett på korets generalforsamling.
§5
Plikter
Såvidt mulig skal aktive sangere møte til alle sangøvelser.
Fravær skal meldes til stemmefører eller medlem av styret. Planlagt fravær på to måneder
eller mer skal meldes styret. Et medlem har plikt til å påta seg tillitsverv, vise behørig
respekt for korets lover, og arbeide for godt fellesskap i koret. Ved forslag om gjenvalg kan et
medlem nekte dette for en periode tilsvarende den tid medlemmet har hatt tillitsvervet. Styret
fatter vedtak om eksklusjon av et kormedlem.

§6
Generalforsamling
Generalforsamlinga er korets høyeste myndighet og avholdes senest innen utgangen
av januar. Innkalling skal skje med fjorten (14) dagers varsel. Generalforsamlinga skal velge
styre, varamedlemmer til styret og øvrige tillitsvalgte. På generalforsamlinga skal det legges
fram årsberetning, revidert regnskap, samt en handlingsplan og et budsjettforslag for
kommende sangerår.
Saker som ønskes tatt opp på generalforsamlinga skal være styret i hende ei uke før
generalforsamlinga finner sted. Bare saker som er oppført på sakslista ved møtets start skal
realitetsbehandles. Vedtak fattes med simpelt flertall.

Styret kan innkalle til ekstraordinær generalforsamling. Også 2/3 av de aktive sangerne kan
kreve slik generalforsamling. Vedtak fattes med simpelt flertall.
§7
Valg
Korets styre består av leder, nestleder, kasserer, sekretær og ett styremedlem. Medlemmer av
styret velges for to år av gangen ved særskilte valg.
Vekselvis to og tre av styremedlemmene skal være på valg hvert år. To varamedlemmer til
styret, samt andre tillitsmenn, velges for ett år. Når det foreligger mer enn ett forslag, skal
avstemminga skje skriftlig.
§8
Styret
Styret har den administrative ledelsen av koret.
Styret tilsetter og avsetter dirigenten, og avtaler lønn for denne.
Styret skal ivareta korets økonomi og interesser.
I samråd med dirigenten skal styrer så tidlig som mulig legge fram sangprogrammet for
kommende sesong.
Styret skal legge store økonomiske avgjørelser fram for koret til godkjenning på ordinær eller
ekstraordinær generalforsamling. I slike saker må styrets skriftlige vurdering av
konsekvensene for korets økonomi vedlegges.
Korets representasjon utad er:
1: Leder
2: Nestleder 3: Kasserer
4: Sekretær 5: Styremedlem
§9
Lovendringer
Lovendringer kan bare vedtas på generalforsamling. Slike vedtak krever 2/3 flertall.
§10
Oppløsning av koret
Oppløsning av koret kan bare skje på generalforsamling og krever 2/3 flertall av samtlige
aktive medlemmer.
Det fungerende styret tar hånd om eventuelle midler og sørger for at disse blir betryggende
oppbevart for en mulig rekonstruksjon av koret. Eventuelle kontanter skal settes inn på konto i
bank til høyest mulig rente.

Statutter for «Ordenen Mauren»
Vedtatt i møte 21/3 1928 og ved endringer
10/4-1935, 25/1-1936, 26/9-1952 og 27/9-1990
§1
Ordenen er opprettet som belønning for fortjente, aktive medlemmer av Harstad Mandskor.
Den utdeles i alminnelighet i forbindelse med korets årsfest.
§2
Ordenen utdeles i tre grader Ridder, Kommandør og Storkors. Utdelingen skjer ved et
ordenskollegium på fem medlemmer som velges på korets ordinære generalforsamling, blant
ordensmedlemmene. Samtidig velges fem suppleanter. Ordenskollegiet velger selv sin
formann, «Stormester». Beslutninger i ordenskollegiet kan kun fattes i fulltallig møte.
§3
For å komme i betraktning ved ordensutdelingen må vedkommende, hvis ikke særlige vilkår
er til stede, ha vært aktivt medlem i minst 10 år. Som aktivt medlem regnes medlemmer som
har jobbet aktivt for koret både musikalsk og administrativt (vært villig til å påta seg styreverv
o.l.). Forslag på kandidater sendes ordenskollegiet gjennom styret.
§4
Med hver dekorasjon følger diplom som underskrives av det samlede ordenskollegium.
§5
Ordenen bæres på venstre side av brystet. Gradene betegnes ved henholdsvis en, to og tre
stjerner for ridder, kommandør og storkors. Stjernen på storkorsdekorasjonen bæres i
akselskjerf på brystet, kommandørdekorasjonen bæres i bånd om halsen, og
ridderdekorasjonen som før.
§6
Eksklusjon fra Harstad Mandskor medfører tap av rett til å bære ordenen. Denne, samt
medfølgende diplom skal da leveres tilbake.
§7
Forslag til endringer av disse statuttene må innleveres til korets styre innen en måned før
generalforsamlinga avholdes. Endring krever alminnelig flertall.

