Vedtekter Ung i Kor
Sist endret 23.april 2017
1.Organisasjon
Ung i Kor er en landsomfattende, frittstående og demokratisk organisasjon for barne- og
ungdomskor. Ung i Kor samarbeider nasjonalt og internasjonalt med andre organisasjoner og
institusjoner.
2. Formål
Ung i Kor skal styrke utbredelsen av og kvaliteten på barne- og ungdomskorsang gjennom
• å fremme musikalsk utvikling
• å gi hjelp og støtte til medlemmene
• å drive opplæring i demokratisk arbeid
3. Medlemskap
Alle barne-og ungdomskor i Norge kan være medlemmer av Ung i Kor. Også enkeltpersoner kan være
medlemmer av Ung i Kor. Som medlemmer regnes alle sangere i Ung i Kor sine medlemskor og
tillitsvalgte i kor, regioner og sentralledd. Alle medlemmer av Ung i Kor har rett til å være med å
bestemme. Barns meninger skal også tillegges vekt.
Innmelding skjer til sentralledd. Medlemskap i Ung i Kor fører automatisk til medlemskap i den
regionen koret hører til geografisk. Utmelding skjer skriftlig til Ung i Kor sitt sentralledd. Utmeldingen
gjelder fra påfølgende årsskifte. Ung i Kor sitt styre kan vedta å suspendere eller ekskludere et
medlemskor eller en tillitsvalgt. Vedtaket kan ankes til landsmøtet.
Medlemmer må gi Ung i Kor den informasjonen som kreves til enhver tid, samt betale
medlemskontingent. Dette skal skje innenfor de frister som Ung i Kor setter.
Dersom et medlemskor har søkt om støtte gjennom Ung i kor, men ved utbetalingstidspunkt er
nedlagt, kan sentralstyret i Ung i Kor omdisponere midlene til Ung i Kor sin aktivitet.
4. Regioner
Regionene er regionale sammenslutninger av Ung i Kor sine medlemskor.
Ung i Kor kan, på vegne av medlemskorene, sette en region under administrasjon. Vedtak om dette
kan bare gjøres dersom regionen ikke har et eget valgt styre.
Det opprettes samarbeidsavtaler med regionene, som revideres og signeres hvert år.
5. Landsmøte
Landsmøtet er Ung i Kor sitt høyeste organ. Landsmøtet avholdes innen 1. juli hvert annet år.
Innkalling til landsmøtet skjer minst tre måneder før møtet. Saksliste og saksdokumenter sendes
deltakerne minst fire uker før møtet. Saker som foreslås behandlet av landsmøtet må være mottatt
av styret innen åtte uker før møtet.
Regionene velger representanter til landsmøtet. Regionene har en stemme per 10 medlemskor, dog
minimum én stemme. Representanter fra regionene kan møte med skriftlig fullmakt. Hvert medlem i
styret har en stemme på landsmøtet. Styrets medlemmer har ikke stemmerett under behandling av
melding om virksomheten og regnskap.
Kostnadene til reise og opphold ved landsmøtet fordeles etter Ung i Kor sitt økonomireglement.

Landsmøtet gjør vedtak med simpelt flertall dersom ikke annet er bestemt av Ung i Kor
sine vedtekter.
Landsmøtet behandler disse sakene:
• Godkjenning av eventuelle fullmakter.
• Godkjenning av innkalling og sakliste.
• Valg av møteledelse, referent, to protokollunderskrivere og telllekorps.
• Melding om virksomheten fra de to foregående årene.
• Revidert regnskap fra de to foregående årene.
• Arbeidsprogram for Ung i Kor for de to kommende årene.
• Budsjett og medlemskontingent for de to kommende årene.
• Saker foreslått av styret, regioner eller medlemskor.
• Valg av styre og valgkomite.
Alle medlemmer i Ung i Kor er valgbare.
Dersom styret eller 1/3 av Ung i Kor sine medlemmer krever det, kan ekstraordinært landsmøte
innkalles med 30 dagers varsel.
De årene det ikke avholdes landsmøte skal styret invitere til landsdekkende samling for tillitsvalgte
knyttet opp til et arrangement.
6. Styret
Ung i Kor sitt styre består av leder, nestleder, fire styremedlemmer og tre varamedlemmer.
Styreleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.
Leder, nestleder og varamedlemmer velges særskilt.
Styret er beslutningsdyktig når minst fem medlemmer er til stede.
Styret kan nedsette særlige utvalg det finner nødvendig.
Styret er ansvarlig for å gjennomføre landsmøtets vedtak.
7. Valgkomite
Ung i Kor sin valgkomite består av leder, to medlemmer og to varamedlemmer. Valgkomiteens
arbeid skal følge landsmøtets instruks.
8. Vedtektsendringer
Endringer i vedtektene krever 2/3 flertall på landsmøtet.
9. Oppløsning
Landsmøtet kan med 2/3 flertall vedta å oppløse Ung i Kor. Samme møte bestemmer ved simpelt
flertall hvordan overskytende midler brukes i henhold til §2 Ung i Kor sine formål.

