
 

 

 

 

 

Vedtekter for Postkoret Bergen  

De endringer som ble vedtatt på årsmøtet 13.03.2018 er her foretatt. 

 

§1.   

Korets navn er POSTKORET BERGEN 

§2. Formål og målsetninger. 

       Korets formål er: 

a) Å fremme sosialt og kollegialt fellesskap på sanglig basis. 

b) Koret skal, som medlem av Norsk Postkorforbund (NPKF) og Norges korforbund arbeide for 

korsangens fremme i Norge. 

c) Koret skal også tilstrebe å ha et godt sangerlig og sosialt sangfellesskap med andre nordiske 

postkor 

§3. 

Korets målsetning er sanglig nivå på godt norsk amatørplan. 

§4. 

Koret er åpent for medlemskap for mannlige posttilsatte. Medlemmer som går over i andre yrker har 

anledning til å opprettholde medlemskapet. Koret kan også ta inn nye medlemmer som ikke har vært 

postalt tilsatt. Det vurderes fortløpende hvor mange ikke postale medlemmer koret kan ta inn, slik at 

vi kan stå fram som et kor med basis av medlemmer i Posten sine virksomheter. 

                 

§5.  Årsmøter/Styre/Tillitsverv 

Årsmøtet er korets øverste myndighet. Årsmøtet velger styre og tillitsmenn og godkjenner 

årsberetning, regnskap og budsjett. Innkalling til årsmøtet skal skje med 14 dagers varsel. Forslag til 

årsmøtet må være styret i hende 8 dager før årsmøtet. 

  



§6. 

Ekstraordinært årsmøte er likestilt med årsmøtet hva angår myndighet. Ekstraordinært årsmøte 

innkalles med 7 dagers varsel med forslag til dagsorden. 

§7. 

Styret leder koret etter de retningslinjer som er gitt i lovene eller av årsmøtet. Styret avlegger 

årsberetning og regnskap hvert år. Regnskapet revideres av 2 revisorer valgt av årsmøtet. 

§8. 

Styret består av 7 medlemmer samt 1 varamedlem. 

§9. 

Styrets medlemmer velges for 2 år av gangen slik at formann, kasserer, 2. styremedlem og varamann 

velges det ene året og nestformann, sekretær, materialforvalter og 1.styremedlem det andre året. 

§10. 

Styret utpeker representanter til Norsk Postkorforbund (NPKF sitt årsmøte) og Hordaland korforbund 

(årsmøte). 

§11. Dirigenten: 

Dirigenten er korets kunstneriske leder og har uinnskrenket myndighet til å utelukke sangere fra 

opptredener på sanglig grunnlag. Dirigenten skal, i samråd med noteutvalget, foran hver sesong søke 

å komme med forslag til supplering av repertoaret. 

§12. Medlemmenes rettigheter og plikter: 

Aktive medlemmer plikter å møte til sangprøver, opptredener og konserter. Forfall bør meldes til 

stemmeleder eller en i styret. Aktive medlemmer som over lengre tid uteblir fra prøvene kan av 

styret utelukkes fra aktivt medlemskap for kortere eller lengere tidsrom. 

§13.  

Det er ikke tillatt å møte til konserter og opptredener i beruset tilstand. Medlemmer som gjentatte 

ganger overtrer denne paragraf kan av styret utelukkes fra aktivt medlemskap for kortere eller lengre 

tidsrom. 

§14.  

Utmelding av koret skal skje skriftlig til korets formann og/eller kasserer. 

§15. 

Medlemmer som slutter i koret eller som for lengre tidsrom går over til passivt medlemskap, plikter å 

tilbakelevere eventuelt utleverte uniformer, emblemer o.l. Refusjon av medlemmets eventuelle 

andel av utlegg til uniform o.l. vurderes av styret i hvert enkelt tilfelle. 



§16. 

Medlemmene tildeles Postkoret sin medalje i bronse, sølv og gull etter henholdsvis 5, 10 og 20 års 

aktivt medlemskap. Ved 30 års medlemskap tildeles Postkorets nål med «30 års eikeløv» og ved 50 

års medlemskap tildeles Postkorets nål med «50 års eikeløv». Aktive medlemmer kan tildeles gaver 

på åremålsdager og ved andre jubileum. 

§17.  Kontingent: 

Kontingenten fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret. 

§18. 

Medlemmer plikter å betale kontingenten til korets kasserer. Medlemmer som skylder kontingent for 

mer enn 6 måneder regnes som utmeldt av koret. 

§19. Oppløsning: 

Koret kan bare oppløses når dette er vedtatt med ¾ flertall av to påfølgende ordinære årsmøter. 

§20.  

Lovene kan endres av årsmøtet med 2/3 flertall. §19 kan bare endres med 3/4 flertall av to 

påfølgende ordinære årsmøter. 


