
VEDTEKTER FOR BØLER SKOLEKOR 
Revidert etter årsmøte 27.02.2018 

 

1. Formål 

Bøler Skolekor ble stiftet 1. september 1973, og har som formål å fremme elevenes sanginteresse, 

sangglede, samt utvikle deres musikalske kunnskapsnivå. Koret skal arbeide aktivt for å representere 

Bøler og Nøklevann skole og lokalmiljøet som mønstrer medlemmer til koret.  

 

2. Medlemskap 

Medlemmene skal som hovedregel være nåværende eller tidligere elever ved skolene i Bydel 

Østensjø. Dersom elever fra andre skoler søker medlemskap, skal slike søknader legges fram for 

styret til godkjenning. Ved opptak til hovedkoret eller til Oslo Vocalis, skal det i tillegg foreligge en 

faglig vurdering fra dirigent før godkjenning. 

Aspirantkoret.                                                                                                                                                        

Medlemmer til aspirantkoret tas opp fra elevene ved skolene i Bydel Østensjø fra og med 2. 

klasses begynnelse. Etter innstilling fra dirigenten, avgjør styret hvor mange aspiranter som 

kan tas opp. Aspirantene bør ha interesse for sang og musikk, og de må ha sine foresattes 

tillatelse for å begynne i koret. 

Hovedkoret.                                                                                                                                                             

Medlemmer tas opp i hovedkoret fra aspirantkoret fra og med 5. klasse. Elever som søker 

opptak i koret i 5. – 10. klasse, kan tas direkte opp i hovedkoret etter vurdering av dirigenten. 

Medlemmer i Bøler skolekor kan være tilsluttet hovedkoret til fylte 18 år.  

Oslo Vocalis.                                                                                                                                            

Oslo Vocalis drives i regi av Bøler skolekor. Medlemmer opptas normalt til koret fra og med 

fylte 18 år/ 3. klasse videregående skole. Når dirigenten finner det nødvendig, plikter 

medlemmene i Oslo Vocalis å delta i hovedkoret ved konserter eller liknende anledninger. 

Medlemmene i Oslo Vocalis må delta økonomisk på lik linje med hovedkorets medlemmer 

for å få del i korets inntekter.  

Styret kan bestemme avvik fra bestemmelsene om hovedkorets og Oslo Vocalis 

alderssammensetning etter forslag fra dirigent.  

  

  



3. Medlemmenes plikter 

Hvert enkelt medlem av koret må:                                                                                                                                   

- Følge korets vedtekter.                                                                                                                                                 

- Møte presis til alle øvelser og arrangementer. Styret fastsetter regler for melding av fravær fra 

øvelser, konserter m.v.                                                                                                                                             

- Medlemmer som ønsker å slutte i koret bør av hensyn til dirigent og øvrige korister ikke slutte midt i 

den inneværende sesong, men delta fram til sesongslutt.               

- Medlemskapet må sies opp skriftlig til styret.                               

- Medlemmer som ikke oppfyller sine plikter, eller som oppfører seg dårlig på annen måte, kan 

utelukkes fra koret – etter vedtak i styret. De foresatte skal i så fall underrettes om forholdet på 

forhånd. 

 

4. Bøler skolekors drakt 

Aspirantkorets drakt består av: 

Jenter: Blått skjørt, hvit bluse, hvite tynne strømpebukser og sorte sko.   Skjørtet er korets eiendom.   

Gutter: Mørk blå bukse, hvit skjorte og svarte sko. 

-Blå trekant til feste for årsstjerner hører med til drakten fra 2. aspirantår.                                                                   

Hovedkorets drakt består av: 

Jenter: Mørk blå kjole, hvit langermet skjorte, svarte strømpebukser og sorte sko. 

Ved tap av kjole erstattes denne med summen tilsvarende kostnad ved anskaffelse av ny kjole. 

Gutter: Mørk blå bukse, hvit skjorte og svarte sko. 

 

Oslo Vocalis benytter korets sorte kapper. 

Topper kjøpes inn ved behov og betales og eies av koristen selv.  

- Ved utlevering av koruniform skal det betales en egenandel. Koruniformen inkluderer også mørk blå 

jakke i tillegg til skjørt/kjole. 

- Utdelte antrekk er korets eiendom.  

 

 5. Årsmøte 

Årsmøtet er korets høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år inne utgangen av februar.                   

Innkalling sendes myndige korister / foresatte senest 3 uker før møtet.                                                           

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 2 uker før møtet.                          

Stemmerett på årsmøtet har medlemmers foresatte og medlemmer som har fylt 18 år.                                               

På årsmøtet legger styret fram årsmelding, revidert regnskap og budsjett.                                                                               

Vedtektsendringer avgjøres med 2/3 flertall blant de fremmøtte, øvrige saker avgjøres med simpelt 

flertall. 



 

6. Styret 

Årsmøtet velger minimum 8 medlemmer til styret: leder, korleder hovedkor, kasserer, sekretær, 

korleder aspirantkor, materialforvalter, 2 styremedlemmer hvor et er medlem av Oslo Vocalis og 

deres representant i styret.  Styret bør ha en sammensetning der alle deler av Bøler skolekor 

(aspiranter, hoved- og ungdomskor samt Oslo Vocalis) er representert. Styrets totalantall fastsettes 

etter behov, på bakgrunn av forslag fra Styret. 

Styret konstituerer seg på første styremøte etter årsmøtet. Styrets medlemmer blir ansvarlige i 

forhold til styre, som igjen blir ansvarlig overfor årsmøtet. Representanter til styret bør velges blant 

de foresatte fra hovedkor, aspirantkor og blant medlemmene i Oslo Vocalis. Valget gjelder for 2 år ad 

gangen, med unntak for representant(er) fra Oslo Vocalis som velges for 1 år ad gangen, med halve 

styret på valg hvert år.  

Årsmøtet velger også en revisor, og en valgkomité på 2 personer. Disse velges for et år ad gangen.  

Årsmøtet velger også en ressurskomite på 5 medlemmer og en loppekomité på minimum 9 

medlemmer. Komitéenes medlemmer velges for 2 år, slik at halve komiteen er på valg hvert år.  

 

Styrets medlemmer skal alle ha godkjent politiattest. Dette gjelder også andre som er med som ledere 

på korets turer når dette er planlagt. 

 

 7. Styrets fullmakter 

Styret har den daglige ledelse av koret.                                                                                                                      

Styret forvalter alle korets midler.                                                                                                                                  

Styret kan endre styresammensetningen, hvis det er nødvendig.                                                                

Styremøter avholdes så ofte leder eller 3 av styremedlemmene finner det nødvendig.                                     

Styret godkjenner opptak av medlemmer som ikke er elever ved skolene i Bydel Østensjø.  

Alle regninger skal attesteres av leder før utbetalinger. Leder kan delegere attestering av regninger til 

kasserer.    Alle inn- og utbetalinger skal gå gjennom kasserer. 

Styret sørger for at samtykkeerklæring for bruk/publisering av bilder/film av korister under 15 år, 

sendes ut ved innmelding i koret. Samtykket gjelder så lenge man er medlem i Skolekoret eller til en 

eventuell endring meldes inn skriftlig til styret. 

 

8. Kontingent og økonomi 

Kontingenten fastsettes av årsmøtet etter innstilling fra styret.                                                                   

Kontingenten skal betales 2 ganger pr. år, vår og høst. Når en korist slutter senere enn uke 40 i 

høstsemesteret eller uke 8 i vårsemesteret, må kontingenten betales i sin helhet. Styret kan i 

spesielle tilfeller frita et medlem helt eller delvis for plikten til å betale kontingent. 



Styret kan igangsette loppemarked, innsamlinger, utlodning eller liknende for å bedre korets 

økonomi. Alle medlemmer og foresatte til medlemmer i aspirantkoret og hovedkoret er forpliktet til i 

rimelig utstrekning å hjelpe til ved slike tiltak. Spesielt er det viktig for å klare gjennomføringen av 

loppemarkedet at begge foresatte (hvis to) deltar hele loppehelgen så sant det er mulig. Hvis dette er 

vanskelig må loppekomiteen tidlig få beskjed, slik at det kan avtales eventuelt andre løsninger.  

Dersom en ikke kan stille ved slike tiltak er medlemmene, eller for umyndige deres foresatte, 

forpliktet til å melde fra dette til styret så snart som mulig og fortrinnsvis skriftlig. Ved unnlatelse av å 

stille opp på de ovennevnte tiltak, har styret myndighet til å avkorte det enkelte medlems 

økonomiske bidrag fra koret helt eller delvis. 

 

 9. Dirigent 

Dirigent og eventuelle hjelpedirigenter tilsettes av styret med 3 måneders gjensidig oppsigelse. 

Styret fastsetter honorar for dirigent og hjelpedirigent. Etter innstilling fra dirigenten, fastsetter 

styret antall øvelser for koret. Etter innstilling fra dirigenten, avgjør styret hvilke arrangementer koret 

skal delta på. Dirigenten har den kunstneriske ledelse av koret og avgjør korets repertoar. Dersom 

styret finner det nødvendig, utarbeides instruks for dirigent og hjelpedirigent.  

 

 10 Oppløsning 

Ved eventuell oppløsning av koret, tilfaller dets midler og eiendeler Bøler skole. Forslag til oppløsning 

av koret sendes myndige medlemmer / foresatte senest 3 uker før årsmøtet. Vedtak om oppløsning 

krever to tredels (2/3) flertall blant de frammøtte på årsmøtet. Forslag til oppløsning av koret må 

behandles av årsmøte etter bestemmelsene for vedtektsendring jfr pkt 11.  

 

 11 Vedtektsendringer 

Endringer av disse vedtekter kan bare skje på årsmøte, og da med to tredels (2/3) flertall blant de 

frammøtte på årsmøtet. Forslag til vedtektsendringer skal sendes medlemmer / foresatte til 

umyndige medlemmer 3 uker før årsmøtet. 

 

 

 Bøler 27.02.2018  

Helga Grimstad Sørhøy 

Leder 

 


