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NAVN OG REGISTRERING
Klubbens navn er Skedsmo Viseklubb.
Stiftelsesdato: 7. 9.1972
Registrert i Enhetsregisteret: 20.11.2003
Organisasjonsnummer 980 814 238
Skedsmo Viseklubb er hjemmehørende i Skedsmo Kommune

F ORMÅL
Skedsmo Viseklubb har som formål å skape gode sangopplevelser for
medlemmer og andre gjennom å arrangere og delta i arrangementer hvor sang
og musikk er sentrale innslag.
Skedsmo Viseklubb skal videreutvikle sin virksomhet gjennom å stimulere
medlemmene til læring og delta i andre visemiljøer.

V IRKSOMHET
Klubben kommer sammen på regulær basis for å øve og utøve visesang i
fellesskap og forberede ulike arrangementer og oppdrag. Klubben kan også drive
opplæringsvirksomhet for medlemmer.
Skedsmo Viseklubb arrangerer egne visekvelder mv rettet mot medlemmer og
andre. Styret kan fastsette inngangspris, eventuelt differensiert iht medlemskap
oa.
Alle medlemmer skal oppfordres til å delta aktivt på de regulære øvingskveldene,
klubbens visekvelder samt ulike utviklingstiltak.
Skedsmo Viseklubb kan også inngå avtaler om honorerte oppdrag fra ulike
organisasjoner og virksomheter. Styret bestemmer hvordan slike oppdrag skal
bemannes og gjennomføres. Det betales ikke honorar til medlemmer for
opptreden i klubbens regi.

M EDLEMMER
Skedsmo Viseklubb er åpen for alle som er interessert i viser.
Medlemmer betaler en årsavgift fastsatt av Årsmøtet.
Styret kan fastsette medlemsfordeler i form av redusert billettpris, subsidiering
av deltakelse på seminarer mv.
I særlige tilfeller kan Årsmøtet oppnevne æresmedlemmer. Disse medlemmene
betaler ikke medlemsavgift.

S TYRET
Klubbens virksomhet gjennom året ledes av et styre på 4-8 personer. Styrets
medlemmer velges av Årsmøtet for to år av gangen. I særskilte tilfeller kan det
avtales en funksjonstid på ett år.
Styrets leder velges av og blant styrets medlemmer. For øvrig er kasserer
medlem av styret.
Styret informerer om aktiviteter og planer, herunder innkalling til årsmøte med
årsmøtedokumentasjon, på Skedsmo Viseklubbs nettsted. Eventuelt gis
informasjon til medlemmene også på annen måte dersom det er hensiktsmessig.
Styret legger frem årsmelding og revidert regnskap til Årsmøtet.

Å RSMØTET
Årsmøtet er Skedsmo Viseklubbs øverste organ og utgjøres av frammøtte,
betalende medlemmer.
Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av februar hvert år.
Innkalling av Årsmøtet skjer senest to uker på forhånd, primært ved at
årsmøtedokumentasjon legges ut på Skedsmo Viseklubbs nettsted.
Innmeldte saker skal være styret i hende minst en uke før Årsmøtet.
Årsmøtet skal:
Behandle regnskapet
Behandle styrets årsmelding
Behandle vedtektsendringer
Behandle innkomne saker
Velge medlemmer til styret
Velge revisor
2

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles dersom styret eller 2/3 av medlemmene
krever det. Det gjelder tilsvarende frister som ved ordinært årsmøte.
Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. Øvrige beslutninger krever simpelt flertall.

O PPLØSNING
Klubben kan bare oppløses av Årsmøtet som også bestemmer hvordan klubbens
eiendeler skal disponeres etter oppløsning. Beslutning om oppløsning forutsetter
2/3 flertall.
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