
Vedtekter for Tjøme Skolemusikk   
Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) 

§l. Organisasjon. 
Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken 
ble stiftet 16. februar 1954 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom NMF 
Region sør. 

§2. Formål. 
Skolemusikkens formål er å drive et skolemusikkorps på Tjøme. Skolemusikken skal legge 
forholdene til rette for at medlemmene individuelt og i fellesskap skal kunne realisere dette. 
Skolemusikken skal også medvirke til utvikling av samarbeid, samhold og godt vennskap 
mellom medlemmene. 
Skolemusikken skal: 
• ivareta og utvikle musikalsk aktivitet i musikkorpset gjennom opplæring, motiverende 
aktiviteter og god organisering. 
• ivareta og utvikle musikkorps og organisasjonsarbeid som sosial aktivitet for medlemmene  
• fremme forståelse for musikkorpsenes kulturelle, sosiale og oppdragende betydning. 
• ivareta musikkorpsenes interesser i det lokale musikk- og kulturliv.  

§3. Medlemskap. 

3.1. Opptak av medlemmer. 
Musikanter og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i musikkorpset av korpsets 
styre. 
Medlemskap for barn som ikke er fylt 15 år må være skriftlig godkjent av foresatte. 
Medlemskap i skolemusikken gir samtidig medlemskap i NMF. 
 
3.2. Forutsetninger for medlemskap. 
3.2.1.  Medlemmene må følge skolemusikkens og NMF’s vedtekter, reglementer og lovlige 
 vedtak. 
3.2.2.  Alle nye medlemmer skal levere inn medlemskapsopplysninger på gjeldende 
 innmeldingsskjema. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest 
 mulig gi melding til musikkorpsets styre. Disse opplysningene gis videre til NMF. Det 
 er ikke adgang til å reservere seg mot registrering. 
3.2.3.  Musikantene skal møte på øvelser, konserter og andre oppdrag til avtalt tid. Ved 
 fravær skal skolemusikkens ledelse varsles i god tid på forhånd. 

3.2.4.  Instrumenter, uniformer og annet utstyr som er skolemusikkens eiendom skal 
 behandles varsomt og holdes i god stand, jfr. egne regler om «Utstyr, behandling og 
 vedlikehold». Uforsiktig behandling kan medføre økonomisk ansvar for medlemmer 
 og/eller foresatte. 
3.2.5.  Medvirkning i andre musikkorps, eller bruk av skolemusikkens eiendeler i andre 
 musikkaktiviteter må godkjennes av styret. Forpliktelser overfor skolemusikken skal 
 oppfylles framfor deltakelse i andre musikkaktiviteter. 
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3.3. Rapporteringsplikt og kontingent.  
3.3. l.  Musikkorpsåret følger skolearet.  
3.3.2.  Medlemmene må betale kontingent til fastsatte frister. 
3.3.3.  Skolemusikken skal betale kontingent til NMF innen 1. februar. Kontingenten regnes 
 etter skolemusikkens medlemstall pr 1. januar samme år. 
 
3.4. Utmelding. 
Medlemmer som ønsker å melde seg ut må gi skriftlig melding om det til skolemusikkens 
ledelse. Ingen bør slutte i løpet av et korpsår. Medlemmer som meldes ut av skolemusikken 
blir samtidig meldt ut av NMF. 
 
3.5. Suspensjon og ekskludering. 
3.5.1. Styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter 
 gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for skolemusikkens aktivitet. 
3.5.2.  Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom.  
3.5.3.  I grovere tilfeller kan årsmøtet vedta ekskludering. 
3.5.4.  Skolemusikkens vedtak om suspensjon og/eller ekskludering kan ankes inn for 
 NMF. 

§4. Årsmøte.  

4.1. Status 
Årsmøtet er skolemusikkens høyeste myndighet. 
 
4.2. Årsmøteperiode, innkalling og saker til arsmøtet.  
4.2.1.  Ordinært årsmøte holdes hvert år i løpet av februar.  
4.2.2.  Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret eller 1/3 av skolemusikkens 
 medlemmer krever det. 
4.2.3.  Innkalling sendes ut minst 6 uker før ordinært og 2 uker før ekstraordinært årsmøte. 
4.2.4.  Styrets årsmelding, revidert regnskap, valgkomiteens innstilling og saker til 
 behandling skal sendes medlemmene seinest to uker for årsmøtet. 
4.2.5.  Medlemmer fremmer saker til behandling på årsmøtet gjennom skolemusikkens styre. 
 Slike saker må være styret i hende seinest 4 uker før årsmøtet. Saker som kommer inn 
 i rett tid skal behandles på årsmøtet. 
 
4.3.  Representasjon, rettigheter og votering. 
4.3.1.  På årsmøtet deltar skolemusikkens medlemmer, komitemedlemmer og gjester invitert 
 av styret. 
4.3.2.  Følgende har tale, forslags og stemmerett: 
 • Medlemmer som har fylt 15 år. For medlemmer som ikke har fylt 15 år kan en 
 foresatt møte med tale-, forslags- og stemmerett. 
 • Styrets medlemmer unntatt under behandling av årsmelding, regnskap og revisors 
 rapport.  
4.3.3.  Følgende har tale- og forslagsrett: 
 • Medlemmer som ikke har fylt 15 år. 
 • Årsmøtet står fritt til å gi tale- og forslagsrett til hvem det måtte ønske.  
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4.3.4.  Følgende har talerett: 
 • Representanter for NMF, jfr. likevel pkt. 4.3.3. 
4.3.5.  Gyldig vedtak krever absolutt flertall, mer enn halvparten av de avgitte stemmene, 
 dersom ikke annet er bestemt. 

4.4. Årsmøtets dagsorden.  
 1.Åpning.  
 2.Godkjenning av innkalling. 
 3.Godkjenning av fullmakter.  
 4. Konstituering. 
 4.1.Valg av møteleder. 
 4.2.Valg av referent. 
 4.3.Godkjenning av dagsorden. 
 4.4.Valg av protokollunderskrivere.  
 5. Årsmelding. 
 6.Revidert regnskap.  
 7. Kontingent. 
 8.Budsjett. 
 9.Innkomne saker.  
 10. Valg 
 10.1  Styret velges for to år.  
 Leder velges for ett år. Sekretær, styremedlem 1 (materialforvalter) og 
 varamedlem velges i år som er partall.  
 Nestleder, økonomiansvarlig og styremedlem 2 (dugnadsansvarlig) i år som er 
 oddetall.  
 10.2 2 revisorer for to år. De velges hver for seg annet hvert år. 
 10.3  2 medlemmer til valgkomiteen. Leder av valgkomiteen velges særskilt av og  
  blant styret. 
 10.4 De som velges må være 15 år når de tiltrer, ha gyldig medlemskap og ha sagt seg 
  villige til å motta verv. Avstemninger skal skje skriftlig dersom noen krever det. 

§5. Styret. 

5.1. Styret består av 
leder, nestleder, sekretær, økonomiansvarlig, to styremedlemmer, en av korpsets tillitsvalgte 
(jfr. likevel § 5.3.2.) og ett varamedlem. Dirigent og andre som styret ønsker kan møte fast 
eller etter særskilt innkalling med tale- og/eller forslagsrett. 
 
5.2. Fullmakter. 
5.2.1.  Styret skal lede skolemusikken etter de vedtak årsmøtet har fattet. 
5.2.2.  Styret kan utforme og revidere regler og instrukser etter behov for å presisere og 
 regulere skolemusikkens ansvar og aktiviteter. 
5.2.3.  Styrets leder eller to av styrets medlemmer kan underskrive på vegne av 
 skolemusikken. Styret kan gi andre fullmakt til å underskrive på vegne av 
 skolemusikken.  
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5.3. Innkalling til styremøter - vedtak. 
5.3.1.  Styret innkalles når lederen eller tre av styrets medlemmer finner det nødvendig. 
5.3.2.  Musikkorpset velger to tillitsvalgte. Minst en av de tillitsvalgte møter i styret med tale 
 og forslagsrett dersom de er under, og med fulle rettigheter om de er over 15 år. 
5.3.3.  Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede. 
5.3.4.  Det skal føres protokoll for styrets møter. Vedtak skal protokolleres. Protokollene skal 
sendes til styrets medlemmer, varamedlemmer og revisorer. Skolemusikkens medlemmer 
skal informeres om de vedtak som er gjort. 
5.4. Årsavslutning. 
Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hvert kalenderår. Regnskapet 
skal revideres av revisorer valgt av årsmøtet. 
5.5. Personalansvar. 
Styret foretar engasjement, ansettelser og oppsigelser og har fullmakt til å inngå lønns- og 
arbeidsavtaler. Styrets leder utøver daglig personalansvar. 

§6. Komiteer.  

6.1. Revisjon. 
Revisorene skal gjennomgå regnskapet for hvert kalenderår og rapportere til årsmøtet. De 
skal kontrollere at regnskapet er korrekt ført, at økonomiske disposisjoner er i samsvar med 
gyldige vedtak og at regnskapet følger god regnskapskikk. 
6.2. Valgkomiteen. 
Valgkomiteen skal i god tid finne fram til og innstille kandidater til tillitsverv i 
skolemusikken, jfr. § 4.4.10. 
6.3. Utvalg. 
Styret kan oppnevne de utvalg og komiteer det har behov for.  

§7. Uenigheter eller tvister. 
Uenigheter eller tvister om forståelse av vedtektene legges fram for styret i region sør med 
styret i NMF som ankeinstans. 

§8. Oppløsning og utmelding av NMF.  

8.1. Vedtak om oppløsning 
Vedtak om oppløsning av skolemusikken må gjøres på to påfølgende ordinære årsmøter. 
Vedtakene krever 2/3 flertall. 

8.2. Oppløsning 

Ved oppløsning skal skolemusikkens midler realiseres og plasseres i bank på sperret, 
rentebærende konto. Fram til et nytt musikkorps er opprettet skal denne kontoen disponeres 
av Tjøme kommune, hovedutvalget for levekår. Bestemmelsen gjelder ikke ved 
sammenslåing av korps. 
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8.3. Midler og eiendom. 
Det siste ordinære årsmøtet kan bestemme at skolemusikkens midler og eiendom skal 
overføres til Tjøme kommune eller NMF på visse vilkår, dersom ikke nytt musikkorps er 
opprettet på Tjøme i løpet av de påfølgende ti år. 
 
8.4. Utmelding av NMF. 
Utmelding av NMF må gjøres på to påfølgende årsmøter med minst en måneds mellomrom. 
Gyldig vedtak krever 2/3 flertall. Utmelding må skje skriftlig og sendes NMF gjennom 
region sør seinest 15. november for at utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar neste år. 
Ved utmelding tapes all rett til NMF’s ytelser, tilbud og verdier. 

§9. Vedtektsendringer. 

Årsmøtet kan endre disse vedtektene med 2/3 flertall.  

§10. Ikrafttredelse. 

Vedtektene er sist revidert på årsmøtet 08. februar 2007 og trer i kraft straks. 
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