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Vedtekter for Ski Storband 
Sist endret 21. mars 2000 
 
Avskrift pr. 18.9.07 
 
 
 
1.  Navn, formål og virksomhet 
 
a)  Bandets navn skal være Ski Storband. 
 
b)  Bandets formål er å utvikle medlemmene musikalsk og samtidig tjene som et 
musikalsk fellesskap for medlemmene. 
 
c)  Bandets virksomhet skal drives på ikke-profesjonell basis. De honorarer som 
bandet mottar for arrangementer skal gå til bandets drift. Det enkelte medlem mottar 
således ikke godtgjørelse for deltakelse. Imidlertid kan det bestemmes at det skal ydes 
kompensasjon for særlige utgifter. Styret fatter vedtak om dette i hvert enkelt tilfelle. 
 
d)  Bandet avgjør i fellesskap hvilke arrangementer det skal delta i. 
 
 
2.  Medlemsskap 
 
a)  Som ordinært medlem i bandet kan opptas amatør- og yrkesmusikere. 
Medlemmene forplikter seg til å betale den til enhver tid fastsatte kontingent. Alle 
ordinære medlemmer har fulle rettigheter etter vedtektene her. 
 
b)  Generalforsamlingen kan utnevne æresmedlemmer. Disse har ingen rettigheter 
eller forpliktelser og betaler således heller ingen kontingent.  
 
c)  Bandet kan engasjere ikke-medlemmer til tilfeldig deltakelse. Ved faste 
vikarordninger etter pkt 4f får vikaren fulle rettigheter og plikter, så fremt ikke annet 
avtales. 
 
d)  Bandets ordinære medlemmer avgjør hvem som kan opptas som ordinære 
medlemmer, normalt etter en prøveperiode. Medlem anses som opptatt fra det 
tidspunkt slik avgjørelse er tatt. Dette meddeles det nye medlem som deretter får 
rettigheter og plikter etter vedtektene her.  
 
 
3.  Organisasjon 
 
a)  Generalforsamlingen er bandets høyeste myndighet og trer sammen hvert år. 
Alle aktive medlemmer, eller den medlemmet gir fullmakt, er stemmeberettiget. 
Generalforsamlingsvedtak fattes med simpelt flertall, forsåvidt ikke annet er bestemt i 
vedtektene her. Avstemninger skjer skriftlig bare når minst ett av medlemmene 
forlanger det. I tilfelle av stemmelikhet teller formannens stemme dobbelt. 
 
Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når 2/3 av ordinære medlemmer er tilstede. 
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Generalforsamlingen avholdes innen utgangen av mars. Ekstraordinær 
generalforsamling avholdes når styret eller minst 1/3 av de aktive medlemmer krever 
det. Styret berammer generalforsamling med minst 14 dagers varsel. 
 
Generalforsamlingen skal behandle følgende saker: 
• Årsberetning 
• Regnskap og forslag til budsjett 
• Arbeidsprogram 
• Valg av styre og eventuelle komiteer 
• Innkomne forslag 
 
Generalforsamlingen kan ellers utøve de funksjoner den måtte finne tjenlig av hensyn 
til bandets drift og formål. 
 
b)  Styret er bandets utøvende organ og koordinerer arbeidet for bandet. Alle saker av 
betydning skal legges frem for bandets medlemmer som i så fall avgjør slike saker 
etter behov. 
     Styret består av fra 3 til 5 aktive medlemmer etter generaforsamlingens nærmere 
bestemmelse. 
 
c)  Styret engasjerer musikalsk leder som således har den musikkfaglige myndighet. 
Honoraret avtales spesielt. Styret kan oppnevne en rådgivende gruppe som musikalsk 
leder plikter å samarbeide med.  
     Bandet kan også nytte profesjonelle solister og vikarer. Disse ydes honorar etter 
avtale. 
 
d)  Generalforsamlingen fastsetter eventuell medlemskontingent.  
 
e)  Enkeltmedlemmer kan gis ansvar for avgrensede driftsfunksjoner, så som arkiv. 
PR, booking m.m. Disse utpekes av generalforsamlingen eller etter fullmakt av styret. 
 
 
4.  Forholdet til det enkelte medlem 
 
a)  Det enkelte medlem er personlig ansvarlig, også økonomisk overfor bandet for det 
materiell og utstyr/instrument han/hun til enhver tid disponerer på bandets vegne.  
 
b)  Det materiell, utstyr eller instrument som bandet anskaffer, er bandets eiendom 
selv om det benyttes av ett medlem alene. Utlån må godkjennes av styret. 
 
c)  Medlemmene har etter loddtrekning forkjøpsrett til utstyr, materiell eller 
instrument som bandet skal selge. Styret fastsetter hva som skal anses som korrekt 
pris. Samtlige medlemmer skal underrettes i god tid før salg. 
 
d)  Medlemsskap er gyldig fra det tidspunkt bandet har aksepterte et nytt medlem. 
Det forutsettes at medlemmene betaler den til enhver tid gjeldende kontingent. 
 
e)  Et medlem hefter ikke for større økonomisk andel enn vedtatt og forfalt 
kontingent. Dersom bandet påtar seg forpliktelser utover hva som er bandets aktiva, 
hefter medlemmene ikke for dette, såfremt det ikke er gjort spesiell avtale med alle 
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eller enkelte medlemmer. Forpliktelsen gjelder i så fall bare den/de det er inngått 
avtale med. 
 
f)  Et medlem kan innvilges permisjon av styret. Ved lengre permisjon enn 3 måneder 
får medlemmet status som passivt medlem. Permisjon blir i så fall å forstå slik at at 
medlemmet kan tre inn i bandet igjen etter utløp av permisjonstiden. Dersom man i 
permisjonstiden har tatt opp nytt medlem etter vedtektene her, er den som har fått 
permisjon ikke garantert den plass i bandet som ble forlatt. Det kan imidlertid gjøres 
avtale om vikarordning med annen musiker. Reglene her tilpasses i så fall.  
 
g)  Et enstemmig styre kan ekskludere medlemmer som ikke overholder statuttene 
eller på anne måte skader bandets virksomhet. Også ved stort fravær kan et medlem 
ekskluderes etter to advarsler. 
 
h)  Medlem som som slutter i bandet har intet krav å gjøre gjeldende mot bandets 
aktiva såfremt det ikke er gjort uttrykkelig avtale i enkelttilfeller. Det kan heller ikke 
gjøres krav på tilbakebetaling av innbetalt kontingent. 
 
 
5.  Endringer av vedtekter 
 
Endringer av og tillegg til disse vedtektene besluttes av generalforsamlingen med 2/3 
flertall. 
 
 
6.  Oppløsning 
 
a)  Oppløsning av bandet kan skje etter beslutning av generalforsamlingen med minst 
2/3 flertall av alle frammøtte ordinære medlemmer, jfr forøvrig pkt 3 a, annet ledd. 
 
b)  Ved oppløsning tilfaller bandets netto aktiva et ideelt formål eller en ideell 
institusjon, fortrinnsvis innen musikk/kultur i Ski kommune. 
 
 
 
 
 
 
 


