
 
 
Vedtekter for koret Lommelerkene (Revidert 14.mars 2018) 
 
§ 1 Lommelerkene er et frittstående damekor stiftet den 30.august 2007. 
 
§ 2 Korets formål er å samle personer med felles interesse av å synge i kor. Målet er å skape et kor 
som vil spre musikkglede ved arrangementer i og utenfor Lommedalen. 

• 2.1 Koret er åpent for alle personer som søker koret og som musikalsk leder finner egnet etter 
gjennomført stemmeprøve. Korets totale antall skal være på omlag 30 sangere, dog med 
musikalsk leders vurdering, ut fra behov og kvalitet. Øvre aldersgrense for inntak er 60 år. Man 
bør ha noe notekunnskap og evne til egen innstudering da det er relativt høyt krav til 
egeninnsats. For å ivareta korets behov for best mulig stemmemessig balanse har dirigent 
mandat til å flytte medlemmer mellom stemmene etter behov og kapasitet. Ved rekruttering skal 
nye medlemmer foretrekkes ut fra hvilke stemmegrupper koret har behov for å forsterke 

• 2.2 Nye medlemmer blir tatt inn i koret med en gjensidig prøvetid på 2 måneder. 
 
§3 Korets øverste organ er årsmøtet. Årsmøtet skal avholdes hvert år innen utgangen av februar. 
Årsmøtet skal godkjenne korets regnskap, vedta forslag til budsjett, velge styre og behandle 
eventuelle andre saker vedrørende korets drift. Korets medlemmer kalles inn til årsmøtet skriftlig og 
med minst 14 dagers varsel. Årsmøtet kan ta beslutninger og gjøre vedtak dersom det ved 
avstemming er 2/3 flertall blant de fremmøtte. Korets medlemmer kan melde saker inntil en uke før 
møtet. Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret, musikalsk leder eller minst ¼ av korets 
medlemmer krever det. 
 
§4 Korets styre skal bestå av 3-5 medlemmer som velges av og blant korets medlemmer for to år ad 
gangen. Halve styret er på valg hvert år. Styreleder sitter for et år ad gangen. Styret konstituerer seg 
selv. I samarbeid med musikalsk leder beslutter styret i alle saker om korets drift innenfor 
forutsetningene gitt og vedtak truffet på årsmøtet. 
 
§5 Dirigenten er korets musikalske leder. Musikalsk leder har møterett til korets styremøter og har 
møterett og stemmerett på årsmøter. Musikalsk leder er underordnet årsmøtets vedtak. 
Arbeidsforholdet er regulert gjennom en frittstående kontrakt mellom musikalsk leder og koret 
representert ved styrets leder. 
 
§6 Styret og musikalsk leder fastsetter semesterplan for 6 måneder av gangen. Denne planen skal 
normalt være meddelt medlemmene ved semesterstart. Repertoarvalg fastsettes av musikalsk leder i 
samarbeid med notekomité, men medlemmene står fritt til å komme med forslag til repertoarvalg. 
 
§7 Korets økonomi er basert på en halvårlig kontingent fra medlemmene fastsatt av årsmøtet, lotteri, 
dugnadsarbeid, samt sponsormidler og andre tildelinger/støtteordninger. 

a) Musikalsk leder gis godtgjørelse fastsatt i egen kontrakt. Andre tillitsverv i koret er ulønnet. 
b) Budsjettplan skal vise realistisk finansiering av de utgifter som følger korets planlagte drifts- 

og aktivitetsnivå. Styret utarbeider detaljbudsjett innenfor rammen av faktisk disponible 
midler. 



c) Koret dekker alle nødvendige reise- og diettutgifter for musikalsk leder i forbindelse med 
korturer og seminarer. Godtgjørelse etter regning. 

d) Regnskapet skal oppdateres hvert år og følger kalenderåret. 
e) Grunn- og medlemstilskudd (driftstilskudd) skal søkes Bærum Kommune innen tidsfristen 

1.mars hevert år. Det samme gjelder voksenopplæringsmidler (VO) fra Korforbundet innen 
fristen 15.juni og 15.desember hvert år. I tillegg kan det søkes om eventuelt 
Arrengementstilskudd (direkte tilskudd eller underskuddsgaranti) i forbindelse med større 
arrangementer som bidrar til utvikling av kulturlivet i kommunen. Andre økonomiske tilskudd 
kan søkes fra Korforbundet og eventuelle andre mulige tilskuddsordringer ref. 
Tilskuddskatalogen 

 
§8 Dekning av kostnader ved fravær: Koristen må selv dekke kostnader som oppstår/har oppstått 
dersom koristen må trekke seg fra et arrangement og det ikke lenger er mulig å kansellere 
 
§9 Hvis medlemmene i Lommelerkene ønsker å leie hele eller deler av koret for å synge ved 
markeringer/selskaper, skal dette gå via styret. Leie av koret vil for medlemmer koste kr 2.500,- Hvis 
noen av korets medlemmer er i samme selskap, kan disse synge for hverandre. Det er også slik at de 
som er etablerte venninner kan synge i anledninger knyttet til hverandres relasjoner 
 
§10 Dersom koret blir oppløst, blir korets disponible midler og andre eiendeler benyttet til beste for 
korsangen og kulturlivet i lokalsamfunnet. Disponeringen av midler og eiendeler bestemmes med 
alminnelig flertall. 
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