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1. Navn, stiftelsesdato og tilslutning 

§.1 Orkesterets navn er Strinda Strykeorkester, forkortet til SSO. Orkesteret ble 
startet i 1974, og er tilsluttet De unges Orkesterforbund (UNOF). Orkesteret 
kan bestå av aspirantorkester, hovedorkester og kammerorkester. 
 

   

2. Formål og oppgaver 

§.2 Orkesteret har som formål å gi interesserte barn og foreldre anledning til 
samspill og dermed fremme musikkmiljøet på og omkring skolene som 
sogner til orkesteret. 
 

§.3 Orkesteret sørger for at opplæring i orkesterspill skjer under kyndig ledelse, 
og vil legge vekt på samarbeid med andre lokale musikkinstitusjoner. 
 

   

3. Medlemmer 

§.4 Elever og foreldre primært fra Strinda distrikt kan bli medlemmer i 
orkesteret. 
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§.5 Opptak av elever og foreldre til aspirantorkestret forutsetter vanligvis 2 års 
undervisning, dvs. man må kunne leses enkle noter. Medlemmer i 
aspirantorkesteret kan regne med å bli flyttet opp i hovedorkesteret etter 3 
år. Barn som bare ut fra aldershensyn kunne vært i hovedorkesteret (5. 
klasse eller eldre), må allikevel ha vært minimum ett år i aspirantorkesteret 
eller ha fått tilsvarende orkestererfaring, og minimum ha hatt 3 års 
instrumentundervisning. Opptak til kammerorkesteret (8. klasse eller eldre) 
avgjøres av dirigenten, også i samråd med styret. Flytting mellom 
orkestrene foregår normalt ved skoleårets begynnelse. Avgjørelsen tas av 
dirigentene i samråd med styret. 
 

§.6 Alle inn- og utmeldinger skal skje skriftlig og sendes styret ved kasserer. 
Utmeldinger bør helst skje ved semesterslutt. Unntak er sykdom og flytting 
o.l. 
 

§.7 Medlemmer møter til prøver og opptredener i antrekk og med utstyr som 
avtalt. Fravær og forsinkelser skal så vidt mulig varsles dirigenten på 
forhånd. Noter og annet materiell skal behandles med forsiktighet. 
Eventuelle skader skal straks meldes dirigent eller styret. Skader som 
påføres orkesterets eiendeler ved uaktsomhet eller forsett, skal erstattes av 
den som forvolder skaden eller deres foresatte. Medlemmer plikter å betale 
sin kontingent, fastsatt av årsmøtet, i rett tid. 
 

   

4. Styre 

§.8 Orkesteret ledes av et styre på 6 medlemmer: Leder, nestleder, kasserer, 
sekretær, styremedlem og ungdomsrepresentant. Styrets sammensetning 
bør bestå av representanter fra alle orkestrene. En ungdomsrepresentant 
og en voksenrepresentant fra orkesteret utpekes til deltakelse i UNOFs 
styre lokalt. 
 

§.9 Orkesteret som eventuelt ikke er representert i styret, velger en 
kontaktperson som skal holde kontakt mellom orkestrene og styret. 
Kontaktpersonene har møte- og talerett i styremøtene. 
 

§.10 Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 
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§.11 Medlemmer av styret velges av årsmøtet for en funksjonstid på 2 år, slik at 
3 medlemmer er på valg hvert år. Styremedlemmene velges samlet. Styret 
konstituerer seg selv hvert år. Det velges 2 varamedlemmer til styret. Det 
velges også en revisor med 1 års funksjonstid. Det nye styret tiltrer 
umiddelbart etter årsmøtet. Orkesterdirigentene har møte- og talerett i 
styret. Kontakt med Åsvang skole holdes via rektor. 
 

§.12 Hvert år velges en valgkomité bestående av 2 medlemmer som ikke sitter i 
styret.Valgkomitéen fremmer forslag til kandidater til alle verv som er på 
valg. De av komitéen foreslåtte kandidater må ha sagt seg villige til å ta 
imot valg. 
 

§.13 Styret er orkesterets øverste organ mellom årsmøtene og har ansvaret for 
den daglige drift. Det tilsetter dirigenter og samarbeider med disse om 
program for orkesteret. Styret skal arbeide for å sikre og bygge ut driften, 
både musikalsk, sosialt og økonomisk. 
 

§.14 Inntekter fra orkesterets konserter, utlodninger o.l. tilfaller orkesteret i sin 
helhet. 
 

§15 Styret kan påse at UNOFs organer får den informasjon og rapporter de til 
enhver tid skal ha etter vedtektene. Årsmelding med regnskap og 
medlemsliste sak sendes UNOF normalt innen 1 uke etter årsmøtet. 
 

§.16 Prokura og signatur tildeles orkesterets leder og kasserer. 

   

5. Årsmøte 

§.17 Årsmøtet er orkesteret høyeste myndighet. Ordinært årsmøte holdes innen 
midten av mars. Innkalling skjer skriftlig med minst 4 ukers varsel. Saker 
som medlemmer ønsker å ta opp på årsmøtet, må være innkommet til 
styret senest 2 uker før møtet. Sakspapirer skal sendes ut senest 7 dagers 
før årsmøtet. 
 

§.18 Årsmøte konstitueres slik: 
a. Valg av møtedirigent.  
b. Registrering av fremmøtte. 
c. Valg av referent. 
d. Godkjenning av saksliste og forretningsorden 
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§.19 Årsmøte behandler minst: 
a. Årsberetning fra styret 
b. Revidert årsregnskap 
c. Valg av styre, revisor og valgkomite etter §.11 

   

§.20 Alle medlemmer over 12 år har stemmerett. 
Barn under 12 år representeres av en foresatt for å få stemmerett. 
Et medlem kan gi skriftlig* fullmakt (papir, epost, SMS) til et annet medlem. 
 
* Jeg [navn] gir herved fullmakt til - [navn]- til å representere meg på 
årsmøtet i Strinda Strykeorkester på årsmøtet [år] 
Sign: ________ 
 
Alle medlemmer over 13 år er valgbare til styret, også ikke-spillende 
foresatte. 

   

§.21 Styrets medlemmer har ikke stemmerett ved godkjenning av årsmelding og 
regnskap. 
 

§.22 Alle saker avgjøres med alminnelig flertall, med de unntak som er nevnt i 
disse vedtektene. 
 

§.23 Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret eller når minst ⅓ av 
medlemmene krever det. Innkalling til ekstraordinært årsmøte skjer med 
minst 2 ukers varsel. 

   

 
6. Utmelding av UNOF 

§.24 Utmelding krever ⅔ flertall ved skriftlig avstemning blant medlemmene. 
Resultatet av avstemmingen skal legges fram på neste ordinære årsmøte 
som fatter endelig vedtak med ⅔ flertall. 
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7. Oppløsning 

§.25 Oppløsning av orkesteret kan bare vedtas av årsmøte med ⅔ flertall. 
Forslag med begrunnelse må være sendt alle medlemmer og 
organisasjoner orkesteret er medlem av senest 6 uker før årsmøtet. Ved 
oppløsning skal orkesterets eiendeler samles inn og tas vare på av Åsvang 
skole inntil nytt orkester eventuelt blir startet. 
 

   

 
8. Endring av vedtekter 

§.26 Forslag til endring av vedtekter må være innsendt styret minst 14 dager før 
årsmøte. Det kreves ⅔ flertall blant tilstedeværende medlemmer  for 
vedtektsendring. 
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