
Vedtekter Bestum strykeorkester 

 1 

VEDTEKTER 

FOR 

BESTUM STRYKEORKESTER 

(gjeldende pr. 13. februar 2008) 

 

1 IDENTITET 

Foreningens navn er Bestum strykeorkester (heretter BSO). Foreningen ble stiftet 2. oktober 1952 og er 

tilsluttet De Unges Orkesterforbund (UNOF). 

2 FORMÅL OG OPPGAVER 

BSO har til formål å vekke og stimulere interessen for musikk for barn og ungdom ved å: 

- Gi individualopplæring i et strykeinstrument 

- Gi anledning til å spille i orkester sammen under kyndig ledelse 

- Samarbeide med andre musikkforeninger/orkestre, kulturskolen o.l for å skape et rikt og positivt 

musikkmiljø, 

- Organisere så vel aspirantorkester som viderekommende orkester, eventuelt mindre samspills-

/kammergrupper. 

- Avholde konserter og seminarer og bidra til kulturlivet i nærmiljøet. 

3 MEDLEMSKAP 

Alle som ønsker medlemskap i BSO kan bli medlem, forutsatt at de ønsker å spille på et orkester-

/strykeinstrument, nødvendig opplæring kan skaffes og/eller BSO har kapasitet til å ta i mot nye 

medlemmer til orkestrene. Det er et siktemål at alle som begynner i BSO skal begynne i et av orkestrene 

som drives av BSO (f.eks aspirantorkester og et hovedorkester for mer viderekommende) når 

ferdighetene for slikt orkesterspill er til stede. Ferdighetene vurderes av dirigenten og opptak til slike 

orkestre skjer i samråd med styret. 

Alle utmeldinger skal skje skriftlig og sendes styret. Utmelding må skje senest innen 1. desember for 

vårsemesteret og innen 1. juni for høstesemesteret.  

Enkeltmedlemmenes rettigheter og plikter: 

- Alle medlemmer plikter å rette seg etter de gjeldende vedtekter for BSO og UNOF. 

- Alle medlemmer har rett til å øve innflytelse på årsmøte og foreningsmøter innen rammen av 

gjeldende vedtekter. 

- Medlemmene plikter å møte forberedt og til rett tid til de øvelser, konserter, arrangementer og 

lignende som BSO fastsetter/deltar i. 
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- Medlemmene plikter å holde orden og i skikkelig stand instrumenter, noter og annet som er 

utlånt fra BSO. 

- Alle spillende medlemmer under 18 år skal være representert av en forelder/foresatt som 

forplikter seg vis á vis BSOs drift. 

4 DRIFT 

BSOs drift besørges av et styre som skal bestå av minst fem personer. 

Medlemmer til styret velges av årsmøtet. Medlemmer velges normalt for en periode på to år. 

Styrets medlemmer fordeler tillitsverv og oppgaver seg i mellom. 

Styret skal planlegge sesongen i samarbeid med musikalsk leder/dirigent, slik at styret, musikalsk leder 

og andre instruktører kan arbeide målbevisst. Styret skal avholde regelmessige møter. Styret skal også 

påse at UNOFs organer får den informasjon og de rapporter de til enhver tid skal ha etter vedtektene. 

Styret skal videre fastsette betalingssatser for individualundervisning, kontingent for medlemskap i BSO, 

organisere utleie av instrumenter til BSOs medlemmer (i den utstrekning BSO har slike instrumenter for 

utleie), organisere eventuell ordning for prøvetimer/-spill, samt besørge alle andre oppgaver som 

naturlig hører til den løpende driften av BSO.  

5 ÅRSMØTET 

Årsmøtet er orkesterets høyeste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av februar måned. 

Innkalling til årsmøtet sendes til alle spillende medlemmer/deres foresatte med minst en måneds varsel. 

Innkallingen kan skje pr. epost. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende 

senest to uker før årsmøtet.  

Årsmøtet behandler normalt: 

- Styrets årsberetning 

- Revidert regnskap 

- Arbeidsprogram, kontingent og budsjettforslag 

- Eventuelle vedtektsendringer, innkomne saker (se over) og saker styret vil ha behandlet på 

årsmøtet 

- Valg. 

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes dersom styret eller 1/3 av de stemmeberettigede krever det. 

På årsmøtet har spillende medlemmer over 12 år og en foresatt for hvert spillende medlem stemmerrett 

gjennom personlig fremmøte. Styret har ikke stemmerett under godkjenning av årsberetning og 

regnskap. For vedtektsendringer kreves 2/3 flertall av de fremmøtte. For øvrige saker kreves simpelt 

flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. 

Årsmøtet velger nye medlemmer til styret. Disse velges normalt for en periode på to år slik at omtrent 

halvparten av styret er på valg hvert år.  
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6 OPPLØSNING/NEDLEGGELSE AV BSO 

Forslag om oppløsning/nedleggelse av BSO må behandles på årsmøte. Forslag med begrunnelse må 

være sendt alle de stemmeberettigede minst 4 uker før årsmøtet. Til oppløsning/nedleggelse kreves 

minst ¾ flertall blant de stemmeberettigede fremmøtte. Ved oppløsning bestemmer årsmøtet hvordan 

BSOs midler skal forvaltes. 

 

 

 


