
VEDTEKTER FOR NOBU VEST  

Vedtatt av stiftelsesmøtet 18.10.2008, endret av årsmøtet 25.04.2010 

     

1. Organisasjon  

NOBU VEST er distriktsledd av Norges barne- og ungdomskorforbund (NOBU) - en 
landsomfattende, frittstående og demokratisk organisasjon for barne- og ungdomskor.  
NOBU samarbeider nasjonalt og internasjonalt med andre organisasjoner og institusjoner. 
 

2. Formål  

NOBU VEST skal styrke utbredelsen av og kvaliteten på barne- og ungdomskorsang i 
de tre vestlandsfylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane gjennom   
å fremme musikalsk utvikling  
å gi hjelp og støtte til medlemmene  
å drive opplæring i demokratisk arbeid.  

 

3. Medlemskap  

Alle barne- og ungdomskor på Vestlandet  kan være medlemmer av NOBU VEST. Også 
enkeltpersoner kan være medlemmer i NOBU VEST.  
Som medlemmer regnes sangere og tillitsvalgte i NOBU VESTs medlemskor.  
Alle medlemmer i NOBU VEST som har fylt 15 år kan inneha tillitsverv i 
organisasjonen.  
Innmelding skjer til NOBUs sentralledd.  
Utmelding skjer skriftlig til NOBUs sentralledd. Utmeldingen gjelder fra påfølgende 
årsskifte.  
NOBU VESTs styre kan vedta å suspendere eller ekskludere et medlemskor eller en 
tillitsvalgt. Vedtaket kan ankes til årsmøtet.  
Medlemmer må gi NOBU VEST den informasjon som kreves til enhver tid, samt betale 
medlemskontingent. Dette skal skje innenfor de frister som NOBU VEST setter.  

 

5. Årsmøte 

Årsmøtet er NOBU VEST høyeste organ.  
Årsmøtet avholdes innen 1. juli hvert annet år. Innkalling til årsmøtet skjer minst tre 
måneder før møtet. Saker som foreslås behandlet av årsmøtet må være mottatt av 
styret innen to måneder før møtet.  Saksliste og saksdokumenter sendes deltakerne 
minst fir uker før møtet.  
Medlemskor velger representanter til årsmøtet.  
Hvert direkte tilsluttet medlemskor har en stemme på årsmøtet. Styrets medlemmer 
har ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap.  
Årsmøtet gjør vedtak med simpelt flertall dersom ikke annet er bestemt av NOBU 
VESTs vedtekter.  
 



Årsmøtet behandler disse sakene:  

 Godkjenning av eventuelle fullmakter.  

 Godkjenning av innkalling og saksliste.  

 Valg av møteledelse, referent og to protokollunderskrivere.  

 Årsmelding fra de to foregående årene.  

 Revidert regnskap fra de to foregående årene.  

 Handlingsplan for de to kommende årene.  

 Budsjett og medlemskontingent for de to kommende årene.  

 Saker foreslått av styret eller medlemskor.  

 Valg av styre og valgkomité. 
 

Alle medlemmer i NOBU VEST er valgbare.  

Dersom styret eller 1/3 av NOBU VESTs medlemskor krever det, skal ekstraordinært 

årsmøte innkalles med 30 dagers varsel.  

 

6. Styret  

NOBU VESTs styre består av leder, nestleder, tre styremedlemmer og to 
varamedlemmer. Leder og varamedlemmer velges særskilt. Valgperioden for styret er 
to år. Nytt styre tiltrer 15. august. Styret konstituerer seg selv. Styret er 
beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede.  
Styret kan nedsette særskilte utvalg det finner nødvendig. Styret er ansvarlig for å 
gjennomføre årsmøtets vedtak.  

 

7. Valgkomite  

NOBU VESTs valgkomité består av to medlemmer /medlemskor og to 
varamedlemmer. Valgkomitéen konstituerer seg selv.  
Valgkommitéen forholder seg til retningslinjer utarbeidet av styret. 

 

8. Vedtektsendringer  

Endringer i vedtekter krever 2/3 flertall på årsmøtet. 
  

9. Oppløsning  

Årsmøtet kan med 2/3 flertall vedta å oppløse NOBU VEST. Samme møte bestemmer 
ved simpelt flertall på hvilken måte forbundets midler skal brukes til fremme av 
korsang.  


