VEDTEKTER FOR MUSICA SACRA, vedtatt på årsmøtet 3.juli 2008
revidert årsmøtet 17. Juni 2013
Bokmål
§1.

MUSICA SACRA er en frivillig, evangelisk- luthersk sammenslutning
til fremme og fornyelse av kirkesang og kirkemusikk.

§2.

FORMÅL
Arbeide for:
a.
menighetens forståelse av- og aktive deltakelse i- gudstjenestens liturgi.
b.
å fremme de verdier vår kirke eier i den lutherske koraltradisjon,
den gregorianske sang og det gudstjenestelige orgelspill, samt å hevde
kirkelige og kunstneriske kvalitetsnormer i bruken av gammel og ny musikk til
menighetens oppbyggelse og berikelse.

§3.

ARBEIDSMÅTER
Formålet fremmes ved å holde sommerkurs og faglig forum hvor prester, organister,
kirkesangere og andre interesserte får tilbud om skolering og etterutdanning.
Det er styrets oppgave å arbeide for å virkeliggjøre MUSICA SACRAs formål.

§4.

MEDLEMSKAPET
Medlemskapet opprettholdes ved å betale en årlig kontingent som fastsettes av årsmøtet.

§5.

ORGANISASJONSTILKNYTNING
Musica Sacra er medlem av Ung Kirkesang og har de samme rettigheter og plikter som
de andre lokalforbundene. Musica Sacra er medlem i Norges Kirkesangforbund gjennom
voksenkoret de årene det er sommerkurs, og ved styret de årene det ikke er sommerkurs.

§6.

ORGANISASJONEN
a.
Årsmøtet: Styret innkaller til årsmøtet, som holdes innen 15.august.
Møtereferat sendes sammen med godkjent årsberetning og regnskap til
medlemmene, normalt i ÅRSSKRIFTET.
b.
Styret: Dette består av leder og 4 styremedlemmer.
For styremedlemmene velges 2 varamedlemmer.
Styremedlemmer velges for 2 år.
Årsmøtet velger leder blant styremedlemmene for 1 år.
Varamedlemmer velges for 1 år.
To av styremedlemmene står på valg hvert år.
Styret velger selv nestleder, sekretær og kasserar.
Tillitsvervene kan, om styret finner det formålstjenlig, kombineres.
Styremøte holdes så ofte lederen finner det nødvendig eller hvis 2 styremedlemmer
ber om det..

§7.

FORANDRING AV VEDTEKTENE
Forslag om forandring av vedtektene må sendes til styret senest 4 uker før årsmøtet.
Forslaget ansees for vedtatt når det på årsmøtet har oppnådd 2/3 av de avgitte stemmer.
Paragraf 1 og 2 kan imidlertid ikke forandres, bortsett fra redaksjonelle forandringer av
formell karakter.
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§8.

OPPLØSNING
MUSICA SACRA kan oppløses ved skriftlig tilslutning av 2/3 flertall av medlemmene.
MUSICA SACRAs eiendeler tilfaller da Ung Kirkesang.
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