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Vedtekter for Speidermusikken
Vedtekter revidert og godkjent i årsmøtet 02.02.1950.
Revisjoner: 04.02.1961, 10.02.1967, 14.02.1996, 18.02.1998, 18.02.2009, 20.2.2013, og
12.3.2014
§ 1. Navn og tilhørighet:
5. Skien Speidermusikkorps ble stiftet 5. november 1925. 18.februar 1998 ble navnet endret
til Speidermusikken.
Speidermusikken har tilknytning til Skien Metodistmenighet.
§ 2. Formål:
Speidermusikken har, ved å delta i evangelisk arbeid og andre arrangementer, til formål å
fremme interesse for sang og musikk, fremme interesse for speidersaken og utvikle godt
kameratskap.
§ 3. Årsmøtet:
 Årsmøtet er Speidermusikkens øverste beslutningsorgan.


Ordinært årsmøte skal holdes hvert år i februar måned og bekjentgjøres minst 4 uker i
forveien.



Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet, skal være styret i hende senest 3
uker før.



Sakspapirer og innkalling sendes ut senest en uke før årsmøtet.



Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt og minst 1/3 av de aktive
medlemmene er til stede.



Styrets medlemmer velges for ett år av gangen



Hvis ett av Speidermusikkens medlemmer ønsker det, skal valg av styret skje skriftlig.



Fast agenda i årsmøtet:
o Leder eller fungerende leder skal konstituere årsmøtet.
o Valg av møteleder og referent.
o Årsberetning,
o Regnskap.
o Fastsettelse av kontingent
o
Fastsettelse av gave til underavdelingenes dag i Skien Metodistmenighet.
(Husleiekompensasjon)

o Innkomne saker.
o Valg av:
Leder, nestleder, sekretær, kasserer, materialforvalter, noteforvalter og
ett varamedlem til styret
Musikkutvalg
Arrangementskomite
Valgkomite.
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§ 4. Ekstraordinært årsmøte:
Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles av styret, eller når minst 2/3 av medlemmene
forlanger det. Innkallingen skal skje skriftlig til alle medlemmer med minst 14 dagers varsel.

§ 5 Styret:
Ledelse.
Speidermusikken ledes av et styre på inntil 8 medlemmer. Leder, nestleder, sekretær, kasserer,
materialforvalter, noteforvalter, leder av musikkutvalget, og dirigent. Styret representerer
Speidermusikken utad.
Styrets ansvarsområde.
Styret behandler alle saker vedrørende Speidermusikkens drift. Det ligger til styrets oppgaver
å engasjere dirigent.
Saker av stor betydning legges fram for medlemmene. Spilleoppdrag tas alltid direkte opp
med medlemmene.
Styremedlemmenes ansvarsområde
Leder sammenkaller styremedlemmene etter behov og leder møtene.
Nestleder er leders stedfortreder og overtar leders ansvar og plikter ved leders fravær.
Sekretær fører protokoll over Speidermusikkens virksomhet, og skriver styrets årsrapport.
Kasserer fører Speidermusikkens regnskap og foretar utbetaling etter anvisning/fullmakt fra
Speidermusikkens leder.
Noteforvalter har ansvar for Speidermusikkens notearkiv.
Materialforvalter har ansvar for registrering av Speidermusikkens øvrige eiendeler, herunder
utdeling av rekvisitter.
Dirigent:
Dirigenten er Speidermusikkens musikalske leder, og er medlem av Speidermusikkens styre
og musikkutvalg.
§ 6. Andre komiteer:
Musikkutvalg:
Det skal være fire personer i musikkutvalget, dirigent, principal og to valgte medlemmer. En
av de valgte medlemmer velges av årsmøtet som leder av utvalget, og blir automatisk medlem
i styret.
Arrangementskomite:
Arrangementskomiteen har ansvar for interne arrangementer.
Arrangementskomiteen konstituerer seg selv.
Valgkomite:
Valgkomiteen har ansvar for gjennomføring av valget ved årsmøtet.
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Valgkomiteen konstituerer seg selv.
§ 7. Medlemmer:
Medlemskap:
Styret kan i spesielle tilfeller ekskluder medlemmer etter at det på forhånd er gitt en skriftlig
advarsel.
Styret kan utnevne æresmedlemmer.
Uniformsbruk:
Ved offentlige spillinger skal medlemmene være iført Speidermusikkens uniform, eller det
som måtte være bestemt ved det enkelte spilleoppdrag.
Ansvar:
Alle utleverte instrumenter, uniformseffekter og annet materiell er Speidermusikkens eiendom
som det enkelte medlem er ansvarlig for å ivareta.
Ved skade eller tap av mottatt materiell kan Speidermusikken kreve erstatning.
Æresmedlemmer: (overført fra egne vedtekter- vedtatt i årsmøtet 21.02.2007
Til æresmedlemmer kan utnevnes personer som gjennom langvarig og uegennyttig tjeneste på
det musikalske, praktiske eller mellomenneskelige område har gjort seg spesielt bemerket i
korpsets arbeid. Det er det til enhver tid sittende styre som kan utnevne nye æresmedlemmer.
Styrets innstilling skal være enstemmig.
Sekretæren skal i sine opptegnelser til enhver tid ha oversikt over nåværende og tidligere
æresmedlemmer.
Æresmedlemskapet løper selv etter at medlemmets aktive innsats i korpset opphører.
Ved korpsets løpende aktiviteter som turer, fester og andre sammenkomster deltar og bidrar
spillende æresmedlemmer på samme måte som øvrige spillende medlemmer. Ved spesielle
markeringer i korpsets virke (som jubileer og lignende) inviteres både spillende og ikke
spillende æresmedlemmer med ledsagere. Æresmedlemmene deltar i slike tilstelninger på
korpsets regning. Medfølgende ledsager betaler som øvrige korpsmedlemmer.
Ved æresmedlemmers passering av runde år markeres dette med en gave fra korpset.
Ved avslutning av året til jul overrekkes æresmedlemmene en blomst som en enkel markering
av korpsets takk for den innsats som er gjort.
Kontingent:
Kontingenten til Speidermusikken fastsettes av årsmøtet for ett år av gangen.
Æresmedlemmer betaler ikke årlig kontingent.
§ 8. Oppløsning:
Oppløsning av Speidermusikken kan bare skje etter forslag fra styret.
Beslutning om oppløsning av Speidermusikken kan bare skje på ordinært årsmøte, når 2/3 av
Speidermusikkens samtlige medlemmer på forhånd har gitt sitt skriftlige samtykke.
Ved oppløsning av Speidermusikken tilfaller korpsets aktiva Skien Metodistmenighet til
forvaltning, fortrinnsvis til opprettelse av nytt musikkorps innen Metodistkirken.
Denne paragraf kan kun endres med godkjennelse av Menighetsrådet i Skien Metodistkirke.
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§ 9. Revisjon:
Speidermusikkens regnskap skal revideres av Skien Metodistmenighets valgte revisor.

§ 10. Vedtektsendringer:
 Endring av vedtekter skal vedtas i årsmøtet.
 For vedtektsendring kreves minst 2/3 flertall av de avgitte stemmene på årsmøtet.
 Forslag til vedtektsendringer skal foreligge skriftlig og være styret og medlemmene i
hende minst 3 uker før årsmøtet.
Endringene i vedtektene skal sendes Skien Metodistmenighet til orientering.

