
 

 

LOVER  FOR  MOSS DAMEKOR 
 

Stiftet 13.februar 1946 
 

Vedtatt sept.1947, endret feb.1980, okt.1993, nov.1996, nov.1997, okt. 2007, okt. 2014 og 
okt.2017 

 

 
 

 

§1. FORMÅL 

Moss Damekor har til formål å samle sanginteresserte i Moss og omegn, for gjennom 
sangen å høyne den kulturelle utvikling, og for å hygge og glede andre. 

 

 
§ 2. OPPTAK 

 Sanginteresserte medlemmer tas inn i koret på alle prøvekvelder, og blir av dirigenten 

 plassert i den gruppe denne mener er riktig.  
      Prøvetiden settes til 1 mnd. 

 

 
§ 3. KONTINGENT 

a. Den ordinære kontingenten fastsettes av årsmøtet. 

b. Medlemmer som etter påkrav skylder kontingent for mer enn 6 måneder skal strykes 
av koret. 

 

 

§ 4. PLIKTER 
a. Ethvert medlem plikter å bøye seg for enhver majoritetsbeslutning. 

b. Medlemmene har å møte punktlig til de berammede prøver og de steder hvor koret 

opptrer, og vise respekt for dirigent og styre.  
c. Det forlanges av alle medlemmer en sømmelig opptreden under korets prøver, stevner, 

fester og annen offentlig opptreden. 

d. Medlemmer som bevislig overtrer ovennevnte bestemmelser eller i noen som helst form 
viser en forargelig opptreden, kan av styret utstøtes av koret. Dog kan saken innankes 

for et medlemsmøte. 

 
 

§ 5. RETTIGHETER 

Delaktig i korets økonomiske ytelser erholdes alle medlemmer etter 3 måneders      

medlemskap.  
 

 

§ 6. ÅRSMØTE 
a. Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av januar måned. 

b. Ekstraordinært årsmøte kan holdes når styret finner det nødvendig eller når 1/3 av 

medlemmene forlanger det. 
c. Alle beslutninger avgjøres ved alminnelig flertall. 

d. Styret plikter å underrette medlemmene 3 uker før årsmøtet. Forslag som ønskes 

behandlet på årsmøtet må være styre i hende 2 uker før årsmøtet. 
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§ 7. SAMMENSETNING AV STYRET 

  Det velges et styre på 5 medlemmer. Leder, nestleder, sekretær, kasserer og ett 

styremedlem. Styret velges for 2 år av gangen således at leder, kasserer og 
styremedlem velges det ene året, og nestleder og sekretær det andre året. Øvrige 

tillitsmenn velges for ett år av gangen, og disse er følgende: 2 varamedlemmer til 

styret, 2 revisorer samt 1 varamann til revisor, 1 noteforvalter, 1 materialforvalter, 1 

fanebærer med varamann, 2 fanevakter med varamenn, 2 medlemmer til 
musikkutvalget i tillegg til dirigent, som er selvskreven medlem. Det velges en fest- og 

finanskomité. Ett av medlemmene i styret skal være leder av denne komiteen. Det 

velges en komité på 8 inkl. leder. 2 representanter til Moss Sang og Musikkråd, 2 
representanter til årsmøtet i ØSF (ØAS). Fortrinnsvis leder og ett medlem av styret, 

med 2 varamenn. Valgkomité bestående av 3 medlemmer. 

 
 

§ 8. STYRETS PLIKTER 

a. Leder har å lede forhandlingene ved alle møter. Nestleder overtar i dennes fravær. 
b. Sekretær har å føre nøyaktig protokoll over korets møter og beslutninger. 

c. Kasserer har å føre nøyaktig regnskap, motta kontingent og betale korets utgifter. 

 

 
§ 9. KORETS OPPLØSNING 

a. Koret kan ikke oppløses så lenge det er 7 medlemmer som stemmer mot oppløsning. 

b. Oppløses koret, skal dets eiendeler og midler tilfalle ØSF(ØA). 
 

 

§ 10. PASSIVE MEDLEMMER 
a. Kontingenten for passive medlemmer fastsettes av årsmøtet. 

b. Passive medlemmer har forslagsrett og stemmerett samt samme rettigheter og plikter 

som aktive medlemmer i arbeid for koret. 
c. Man kan bare være passiv medlem i maksimum 1 år. Etter den tid kan man gå over 

til å bli støttemedlem med en kontingent på kr. 100,- pr. semester, men blir da uten 

rettigheter ved turer og lignende. Som støttemedlem opparbeides ikke lenger (fartstid) 

i koret; sett i forhold til for eksempel medaljer. 
d. Moss Damekor ved styret skal ha skriftlig melding om passivt medlemskap. Dersom 

dette ikke gis skriftlig skal ordinær kontingent (som aktiv) betales. 

 
 

§ 11. ÆRESMEDLEMMER 

a. Æresmedlem kan medlemmer bli som har 40 års uavbrutt medlemskap i koret. 
b. Æresmedlem kan medlemmer bli som et enstemmig styre mener har utmerket seg 

spesielt og fortjenestefullt for koret gjennom mange år. 

c. Æresmedlemmer har fri kontingent. 
d. Æresmedlemmer inviteres til alle korets egne arrangementer, på samme vilkår som 

aktive medlemmer. 

e. Æresmedlemmer hedres på årsmøte eller eget arrangement med diplom og blomster. 

 
 

§ 12. LOVENDRINGER 

  Forandringer eller tilføyelser av disse lover kan kun skje på årsmøtet. Forslag om 
endringer sendes styret minst 2 uker før årsmøtet. 

 

 

 


