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Stiftet 8.september 1853 
Vedtatt 6. juni 1854 Siste revisjon 7. 
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§ 1. Navn. Sangforeningens navn er 
Sandefjords Sangforening. Foreningens 
adresse skal være i Sandefjord. 
 § 2. Prokura. Sangforeningens formann og 
kasserer tildeles prokura i fellesskap.  
 
f§ 3. Formål. Sangforeningens formål skal 
være et mannskor som skal arbeide for 
sangens og sangernes trivsel og fremgang. 
Aktiviteten i foreningen skal være i form av 
medlemsmøter som normalt er øvelser for 
sangerne.  
 
§ 4. Medlemmer. Sangforeningens 
medlemmer skal være sangere som 
gjennom øvelser og aktiv deltagelse bidrar 
til å opprettholde mannssang som 
musikalsk utøvelse og tradisjon.  
a. Sangforeningen kan ha medlemmer i og 
utenfor Sandefjord kommune.  
b. For å opptas som medlem kreves 
godkjenning av musikalsk leder og styret. I 
tillegg har nye medlemmer en aktiv 
prøvetid på 3 – tre måneder. Etter 
prøvetiden kreves godkjennelse av et 
medlemsmøte med 2/3 flertall.  

Lovutvalget 2.11.2020 
Forslag til  

Lover for Sandefjords Sangforening 
 

§1.Navn 
Sandefjords Sangforening, stiftet 9.september 1853, er 
et mannskor med adresse i Sandefjord.  
Koret er tilsluttet Norges Korforbund. 

§2. Formål  
Sangforeningen ivaretar mannskortradisjonen, fremmer 
korsang generelt og arbeider for sangernes trivsel og 
musikalske utvikling. Målet nås gjennom medlemsmøter, 
som normalt er øvelser, arbeid i komiteer og utvalg, 
fremføringer, sosiale arrangement og turer. 

§3 Medlemmer 
Sangforeningens medlemmer er mannlige sangere.  
Opptak av medlemmer skjer ved flertallsvedtak på et 
medlemsmøte etter en prøvetid på minimum tre 
måneder der sangeren har hatt minst 75% fremmøte.  
Medlemmene skal bidra aktivt til å nå foreningens mål 
og møte til øvelser og fremføringer. Fravær skal meldes 
til stemmefører. 
Medlemmer kan fritas for møteplikt ved å søke styret 
om permisjon.  
Styret kan på årsmøte eller annen egnet tilstelning 
tildele æresmedlemskap til medlemmer som har gjort en 
enestående og særdeles aktiv innsats for foreningen på 
flere plan. Æresmedlemskap er livsvarig. Begrunnet 
forslag på kandidater sendes skriftlig til styret.  
Utmelding fra koret meddeles styret. 

Kommentarer 
Lovutvalget består av: Jon Kåsin, Svein Egil 
Olsen, Ove Holter Jørgensen, Reidar Rød, Agnar 
Kvalbein 
 
 
 
 
Tilslutningen til NK er nytt, men informativt 
fordi det plasserer oss som en del av en større 
bevegelse. 
 
 
Fremfor å bruke uttrykket «skal være» har vi 
valgt beskrivende verb gjennomgående.  
 
Aktiviteter beskrives her mer utfyllende enn 
tidligere.  
 
 
Legg merke til at begrepet «støttemedlemmer» 
ikke lenger finnes i lovteksten fordi 
medlemsbegrepet kan skape forvirring. Vi 
opererer nå med medlemmer og 
æresmedlemmer. Medlemmer kan ha 
permisjon. Uttrykket aktive/passive brukes ikke.  
 
Formulering om æresmedlemskap er hentet fra 
gjeldende lovtekst som hadde egen § om 
æresmeldemskap. Bestemmelser om fri 
kontingent er flyttet til egen § om kontingent 
(§9), som også nevner kontingent for 



c. Aktive medlemmer plikter å delta i 
korets medlemsmøter og de av styret 
bestemte anledninger. Fravær meldes 
stemmefører. 
d. Medlem som gjentatte ganger ikke 
møter, kontaktes av stemmefører for 
redegjørelse.  
e. Medlem som ikke kan delta aktivt kan 
opprettholde sitt medlemskap som 
permittert. Permitterte medlemmer 
betaler halv kontingent.  
f. Medlemmer som ikke møter på 
medlemsmøter, ikke har betalt kontingent i 
2 år eller ansees på annen måte å skade 
foreningen kan av styret fratas sitt 
medlemskap. Vedtak om dette kan 
overprøves i et medlemsmøte og er da 
gyldig med 2/3 flertall av de som 
fremmøtte.  
g. Sangforeningen kan i tillegg ha 
støttemedlemskap uten rettigheter.  
 
§ 5. Organer. Årsmøte er sangforeningens 
høyeste beslutningsorgan. Daglig ledes 
sangforeningen av et styre. En ansatt 
dirigent har musikalsk ansvar.  
a. Årsmøte består av aktive og permitterte 
medlemmer. Årsmøte holdes innen 
utgangen februar og innkalles med 4 ukers 
varsel på en måte som når alle 
medlemmene. Forslag som ønskes 
behandlet på årsmøte må være sendt 
styret innen 2 uker etter første innkalling. 

Styret kan ekskludere medlemmer som ikke deltar på 
møter, ikke har betalt to års kontingent eller på annen 
måte ikke fyller de forpliktelser som medlemskap i 
Sangforeningen gir. Før vedtak skal medlemmet ha fått 
uttale seg om saken. Styrets vedtak kan ankes inn for et 
medlemsmøte der eksklusjon krever to tredelers flertall. 

 §4. Årsmøte 
Årsmøtet er foreningens høyeste organ og skal avholdes 
innen utgangen av februar. Styret innkaller aktive og 
permitterte medlemmer minst fire uker før årsmøtet. 
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må leveres 
skriftlig til styret minst to uker før årsmøtet. Formannen 
orienterer om innkomne saker på siste medlemsmøte 
før årsmøtet.  
Årsmøtet skal:  

1. Velge møteleder 
2. Velge møtereferent og to personer til å 

underskrive årsmøteprotokollen 
3. Behandle innkalling og saksliste 
4. Behandle styrets årsberetning for siste 

kalenderår. Den skal vedlegges rapporter fra 
utvalg og komiteer, oppdatert medlemsliste og 
inventarlister over de eiendeler som har 
økonomisk eller historisk verdi.  

5. Behandle revidert regnskap.  
6. Fastsette medlemskontingent. 
7. Vedta budsjett. 
8. Behandle innkomne saker. 
9. Foreta valg 

a. Etter innstilling fra valgkomiteen: 

• Styreformann (for to år) 

permitterte medlemmer. Diplom for 
æresmedlem er ikke nevnt spesielt.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medlemsmøtet før årsmøtet er, som tidligere, 
viktig for å orientere om de saker som er meldt 
inn, eventuelt forklare styrets syn på disse 
sakene og forberede debatten på årsmøtet. På 
dette møtet skal også stemmeførere velges (se 
punkt 10). Tidspunktet for valg er ikke tidligere 
presisert (jfr gjeldende lov §11n).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formannen skal orientere om 
årsmøtesaker på siste medlemsmøte før 
årsmøtet.  
b. Styret består av 5 aktive medlemmer og 
2 varamenn.  
c. Foreningen skal ha tillitsmenn for 
bestemte oppgaver.  
d. Foreningen skal ha utvalg og grupper 
som skal ivareta fastsatte behov. Styret kan 
i tillegg opprette prosjektkomitéer for 
avgrensede behov. 
 
§ 6. Årsmøtebehandling. Årsmøtet skal 
behandle og vedta:  
a. Styrets årsberetning. Denne omfatter 
foreningens drift fra 1.1 til 31.12. Andre 
årsberetninger fra komitéer, utvalg og 
grupper behandles ved behov og omfatter 
også foreningens drift fra 1.1 til 31.12.  
b. Revidert regnskap som omfatter 
regnskapsår fra 1.1. til 31.12. 
c. Inventarlister som omfatter foreningens 
eiendeler av økonomisk eller historisk 
verdi.  
d. Medlemsoversikt.  
e. Valg av styre, utvalg og tillitsmenn. 
 f. Lovendringer som blir gyldig ved 2/3 
flertall.  
g. Fastsettelse av årets kontingent for 
aktive, permitterte og støttemedlemmer. 
Kontingent forfaller i sin helhet den 15. 
mars s. å.  

• Fire styremedlemmer (for to år, så 
langt mulig slik at to nye velges hvert 
år) 

• To varamedlemmer til styret (for ett 
år)  

• Leder av ordenskapittel 

• To revisorer og en varamann 

• Utvalgsledere til sangutvalg, 
arkivutvalg, PR og sponsorutvalg, 
hus- og festkomite, 
arrangementskomite,  

• Fanebærer, griseforvalter, 
nøkkelforvalter, kontaktperson til 
Kurbadets brukerråd og brann og 
sikkerhetsansvarlig. 

b. Etter innstilling fra styret:  

• Nytt medlem og varamedlem av 
valgkomiteen (for tre år)  

10. Valg av stemmeførere refereres. 
Valg foretas skriftlig dersom det er mer enn en kandidat 
til verv. Andre avstemminger gjøres skriftlig når årsmøtet 
bestemmer det. Saker avgjøres med simpelt flertall. Ved 
stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme. Forslag 
om lovendring vedtas med 2/3 flertall.  
Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte. 
Medlemmene kan forlange et slikt årsmøte dersom 
minst en tredel krever det. Sakslisten kan avvike fra den 
som gjelder for ordinært årsmøte.  
 

§5. Prokura 
Formann og kasserer har prokura i fellesskap. Kasserer 
forvalter alene foreningens bankkonti og foretar 
utbetalinger i henhold til styrets vedtak.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Normalt er det ikke skriftlig personvalg, men om 
det kommer forslag om mer enn en kandidat, 
skal sangeren slippe å vite hvilke personer han 
(ikke) fikk støtte fra. Forslag om skriftlig 
avstemming i andre saker kan avvises av 
årsmøtet. Slik kan kverulanter avvises.  
 
At møteleder skal ha dobbeltstemme er uvanlig, 
men foreslås fordi det kan være uklart hvem 
som er formann på dette tidspunktet.  
 
Ekstraordinært årsmøte (nytt i forhold til 
gjeldende lov) skal ivareta prosedyrer ved store 
eller vanskelige saker. Ved misnøye med styret, 
må medlemmene kunne reagere med å forlange 
et slikt møte.  
 
Kassererarbeid detaljbestemmes av styret, som 
jo alltid har ansvaret overfor årsmøtet. 
Revisorer vil eventuelt anbefale årsmøtet 
endringer, som kan vedtas under behandling av 
regnskap.  



h. Saker som er meldt styret innen fastsatt 
frist.  
 
§ 7. Styrets oppgaver.  
a. Styret har overordnet ansvar for 
foreningens drift. Andre tillitsmenn, 
komitéer, utvalg og grupper rapporterer til 
styret.  
b. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 
medlemmer eller varamedlemmer er til 
stede. Ved stemmelikhet skal formannen 
ha dobbeltstemme.  
c. Styret planlegger drift av foreningen 
sammen med musikalsk leder. Styret 
vedtar alle aktiviteter foreningen skal ha 
eller delta i. 
d. Styret velger innbyrdes viseformann, 
sekretær, kasserer og manntallsfører.  
e. Styret har ansvar for økonomi, arkiv og 
årsregnskap.  
f. Styrets kasserer fører regnskapet og 
foretar utbetalinger etter styrets vedtak.  
g. Styret utarbeider og vedlikeholder 
instrukser for utvalg, komitéer og grupper. 
 
§ 8. Dirigent. Musikalsk leder ansettes av 
styret. Styret lager instruks for dirigenten. 
Musikalsk leder har ansvar for at 
sangforeningens musikalske formål 
ivaretas og at foreningen kan utvikles til 
beste for medlemmene og samfunnet.  
§9. Utvalg, komitéer og grupper.  

§6. Styret 
Styret leder foreningen mellom årsmøtene og har ansvar 
for foreningens drift. Andre tillitsmenn, komitéer, utvalg 
og grupper rapporterer til styret.  
Styret velger innbyrdes nestformann, sekretær, kasserer 
og manntallsfører 
Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer 
eller varamedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har 
formannen dobbeltstemme.  
Styret planlegger drift av foreningen sammen med 
musikalsk leder. Styret vedtar de aktiviteter der 
sangforeningen skal delta.   
Styret har ansvar for økonomi, arkiv og årsrapporter til 
årsmøtet og rapporter til Korforbundet og myndigheter. 
Styret kan utarbeide og vedlikeholde instrukser for 
ansatte, utvalg, komitéer, grupper og tillitsvalgte.  
Formann bærer foreningens formannskjede ved årsmøte 
og spesielle anledninger etter styrets bestemmelser. 
Formann har ansvar for forsvarlig oppbevaring og at 
navn graveres inn i kjedet ved endt tjenesteperiode.  

§7. Musikalsk leder 
Styret kan ansette eller engasjere musikalsk leder 
(dirigent) og repetitør og har ansvar for å gi disse 
tilfredsstillende arbeidsforhold. Musikalsk leder har 
møterett i styret og er fast medlem av sangutvalget.  

§8. Utvalg, komiteer og frittstående tillitsverv 
Alt arbeid i foreningen er basert på frivillighet. Det ytes 
ikke godtgjørelse for tillitsarbeid, men kostnader 
refunderes etter avtale med styret.  
Utvalg er fast delegert ansvar for saksområder knyttet til 
foreningens historie, profil og omdømme.  Komiteer 

 
 
 
 
 
 
 
 
Det er sammenheng mellom at musikalsk leder 
skal planlegge drift sammen med styret og 
møteretten i styret (§7).  
 
Det er opp til styret hvordan de utøver ledelse. 
Instrukser kan være et egnet verktøy, men må 
ikke lages.  
 
Kjedet er i gjeldende lov omtalt i egen paragraf 
13. Nå bestemmer styret bruken.  
 
 
 
Engasjere er riktig uttrykk dersom dirigent er 
enkeltmannsforetak. Arbeidsgiveransvaret er 
uttrykt tydeligere enn før.  
 
I gjeldende lov er §8 omtalt i de to, delvis 
overlappende, §§ 10 og 11.   
Frivillighetsprinsippet foreslås lovfestet. Ordet 
«tillitsarbeid» skal ikke forhindre at 
profesjonelle medlemmer kan engasjeres til å 
gjøre en jobb for foreningen.  
Det er gitt en «definisjon» av forskjellen mellom 
utvalg og komite. Det er egentlig ikke helt 



a. Sangutvalg. Utvalgets oppgaver er 
repertoar og noteforvaltning. Formann, 
dirigent og repetitør skal være faste 
medlemmer.  
b. Arkivkomité. Komitéen skal arbeide for 
at all dokumentasjon skal ivaretas, lagres 
forsvarlig og gjøres tilgjengelig for 
medlemmene og samfunnet.  
c. Arrangementskomité. Komitéen skal 
ivareta foreningens behov ved 
arrangementer.  
d. Hus- og festkomité. Komitéen ivaretar 
foreningens sosiale behov ved alle 
anledninger.  
e. PR- og sponsorkomité. Komitéen ivaretar 
foreningens behov for utadrettet 
virksomhet.  
f. Vise- og sanggruppe. Visegruppa skal 
ivareta foreningens og medlemmenes 
behov for kunnskap om og utøvelse av 
viser og sanger. 
 
§10. Utvalg, komitéer og grupper. 
a. Sangutvalget forvalter vår musikkarv, 
ivaretar vårt notearkiv og distribuerer 
noter til stemmegruppene.  
b. Inventarforvaltere ivaretar og registrerer 
alt av foreningens eiendeler.  
c. WEB-master har ansvar for oppdatering 
av foreningen på digitale media.  
d. Fanebærer har ansvar for foreningens 
fane slik at den er tilgjengelig ved behov.  

organiserer foreningens aktiviteter og bidrar med 
praktisk arbeid.  
Leder av utvalg og komiteer velges på årsmøtet. Leder 
utpeker de øvrige medlemmene og enhetene 
konstituerer seg selv etter bestemmelsene nedenfor. 
Fullstendig oversikt over medlemmer i utvalg og 
komiteer rapporteres av leder til styret innen to uker 
etter årsmøtet.  
Koret er organisert i fire stemmegrupper som internt 
velger stemmeførere på medlemsmøtet før årsmøtet. 
Andre grupper av sangere kan opprettes og organiseres 
på medlemmers initiativ, men lederen skal rapportere 
aktiviteten til styret, og deres økonomi inngår i 
sangforeningens regnskap.   
Sangutvalget består av valgt leder, stemmeførere, 
formann og dirigent. Utvalgets oppgaver er å bistå 
dirigenten ved valg av sanger, utvikle foreningens 
repertoar og forvalte notesamlingen. Utvalget 
informerer medlemmene om aktuelle noter og sørger 
for at disse er tilgjengelige.    
Arkivutvalget består av valgt leder, foreningens 
sekretær og to medlemmer oppnevnt av utvalgsleder. En 
av disse er inventarforvalter og skal listeføre og spesielt 
ha ansvar for historiske gjenstander. Utvalget skal vare 
på all dokumentasjon av historisk verdi. Materialet skal 
lagres forsvarlig og gjøres tilgjengelig for medlemmene 
og samfunnet.  
PR- og sponsorutvalg består av valgt leder, to 
medlemmer oppnevnt av leder og et medlem oppnevnt 
av styret. Komitéen ivaretar foreningens behov for 
utadrettet kommunikasjon og arbeider for støtte og 
bidrag fra næringslivet, enkeltpersoner og støttegrupper. 
Ett medlem får tittel nettredaktør og ansvar for 

nødvendig så lenge navnsettingen er 
konsekvent, men det gir svar til de som lurer på 
forskjellen.  
 
 
 
 
 
Stemmeførere kunne blitt valgt på årsmøtet, 
som andre tillitsmenn, men her videreføres 
dagens ordning.  
Tidligere var det omtalt «vise- og sanggruppe». 
Dette er gjort mer generelt, og det er presisert 
at denne virksomheten, og eventuelle penger, 
inngår i Sangforeningens virksomhet.  
 
 
 
 
Styret skal fremlegge inventarlister på årsmøtet. 
I beskrivelse av arkivutvalget og 
arrangementskomite er listene delt. En liste for 
historiske gjenstander og en liste viser teknisk 
utstyr. Inntil nå har sekretæren tatt ansvar for 
listene alene. Nå spres ansvaret.  
 
 
Begrepet støttemedlem har vært sentralt for 
dette utvalget. Nå foreslås dette ordet fjernet, 
men tanken om en supporter-gruppe holdes 
aktuell.  
 
 



e. Griseforvaltere forvalter foreningens 
sparegris som benyttes ved sosiale 
arrangementer.  
f. Nøkkelforvalter skal inneha sparegrisens 
nøkkel og foretar opptelling av grisens 
innhold.  
g. Inspisient skal avlaste musikalsk leder 
med bistand i kommunikasjon, teknisk 
opplegg m.m.  
h. Stemmefører utnevnes av 
stemmegruppene, og ivaretar gruppens 
behov i henhold til egen instruks.  
 
§11. Valg. På årsmøte velges tillitsmenn for 
ett år med unntak av formann og 
styremedlemmer:  
a. Styret på 5 medlemmer og 2 varamenn. 
Formann og styremedlemmer velges for 2 
år. Styremedlemmene søkes å velges slik at 
to er på valg hvert år. Hvis ett styremedlem 
som er valgt for 2 år må tre ut etter ett år 
erstattes dette medlem med valg for det 
gjenstående år. Varamenn velges for ett år.  
b. To revisorer og en varamann velges.  
c. Sangutvalg. Det velges en leder på 
årsmøte.  
d. Arrangementskomité. Leder velges. 
Leder velger fem medlemmer hvorav en 
har oppgave som inspisient. Viseformann 
tiltrer. Lederen forvalter inventar som er 
relatert til konsertaktiviteter.  
e. Arkivkomité. Leder velges. Leder velges 

foreningens kommunikasjon gjennom elektroniske 
medier. Dette omfatter også interne 
kommunikasjonsplattformer for medlemmene.  
Hus- og festkomité består av valgt leder og fem 
medlemmer som oppnevnes av leder. Komitéen ivaretar 
foreningens sosiale behov ved alle anledninger.  
Arrangementskomité består av valgt leder, nestformann 
i foreningen og fem medlemmer som oppnevnes av 
komiteleder. Komitéen skal ivareta foreningens praktiske 
og tekniske behov ved alle arrangementer og sørge for 
vedlikehold og sikker oppbevaring utstyret mellom 
arrangementene. Komiteen fører liste over foreningens 
tekniske utstyr. Et medlem får tittel inspisient og bistår 
dirigenten med å organisere medlemmene under 
opptredener. Et medlem får tittel klesforvalter, og skal 
sørge for at medlemmene har sangerlue og antrekk for 
ulike anledninger. 
Stemmeførere skal bistå medlemmene i sin 
stemmegruppe musikalsk og sosialt. De skal ta imot og 
hjelpe til rette nye medlemmer og ha oversikt over 
frammøte. Fravær meldes stemmefører. De er faste 
medlemmer av sangutvalget.  
Valgkomiteen består av en leder, to medlemmer og en 
varamann. Komiteen velges av årsmøtet etter forslag fra 
avgående styre. Valgkomiteen foreslår for årsmøtet 
kandidater til utvalgs- og komiteledere og til de spesielle 
verv som er nevnt nedenfor.   
Revisorer skal påse at foreningen driver sin virksomhet i 
henhold til gjeldene regler og spesielt revidere 
regnskapet. De leverer en beretning til årsmøtet.  
Fanebærer har ansvaret for å oppbevare, vedlikeholde 
og bruke foreningens fane ved arrangementer slik styret 
bestemmer. Han oppnevner to fanevakter.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klesforvalter foreslås plassert som et verv i 
arrangementskomiteen.  
Sangerlua har fått plass i loven for å markere vår 
tradisjon.  
 
 
 
 
 
 
 
Forslaget markerer at styret skal foreslå 
medlemmer av valgkomiteen for å unngå et 
«selvoppnevnt skyggestyre» som blir sittende.  
 
 
Revisorene skal kunne se på mer enn regnskap, 
og fungere som et kontrollutvalg når det er 
nødvendig.  
 
 
 



f. PR- og sponsorkomité. Leder velges. Tre 
medlemmer velges av leder hvorav en 
ivaretar funksjonen som WEB-master og en 
har ansvar for støttemedlemmer. Styrets 
sekretær tiltrer.  
g. Hus- og festkomité. Leder velges. Leder 
velger fem medlemmer.  
h. Griseforvalter og nøkkelforvalter velges. 
 i. Fanebærer velges. Fanebærer velger to 
fanevakter.  
j. Representant til Kurbadets brukerråd 
velges. En varamann velges av 
representanten.  
k. Brann- og sikkerhetsansvarlig velges. En 
varamann velges av ansvarlig. 
l. Valgkomité. Det velges en leder, to 
medlemmer og varamann.  
m. Ordenskapittel. Leder velges. Leder 
velger åtte medlemmer. Disse må være 
ordensinnehavere. Foreningens formann 
tiltrer.  
n. Stemmefører velges av stemmegruppen 
før årsmøtet og resultatet rapporteres på 
årsmøtet.  
o. De ledere av komitéer som velges på 
årsmøtet, velger sine medlemmer og 
tillitsmenn i henhold til lovene og 
rapporterer sine valg til styret innen to 
uker etter årsmøtet. 
 
§12. Formannskjede. Dette skal kun brukes 
av foreningens formann eller viseformann 
ved:  

Griseforvalter tar vare på og bruker foreningens 
sparegris «Gullinbørst» ved sosiale arrangement etter 
egen instruks.  
Nøkkelforvalter oppbevarer nøkkel til sparegrisen og 
teller opp innholdet etter egen instruks.  
Representant til Kurbadets brukerråd. Han oppnevner 
selv en varamann.  
Brann- og sikkerhetsansvarlig sørger for medlemmenes 
og publikums sikkerhet ved arrangementer i samarbeid 
med Kurbadets brukerråd og konsertarrangører.   
Leder av ordenskapittelet. Ordenskapittelet består av 
valgt leder og åtte medlemmer oppnevnt av leder. Disse 
må være ordensinnehavere. Foreningens formann tiltrer. 
Virksomheten følger egne statutter.  

§ 9.  Medlemskontingent 
Kontingent forfaller til betaling 15.mars. Den kan deles 
opp etter avtale med kasserer.  Nye medlemmer som er 
opptatt i andre halvår, betaler halv kontingent. 
Permitterte medlemmer betaler halv kontingent.  
Æresmedlem betaler ikke kontingent.  

§10. Lovendringer 
Alle medlemmer kan fremme forslag til lovendringer for 
årsmøtet. Lovforslag skal foreligge minst to uker før 
årsmøtet.  

§11. Oppløsning 
Foreningen kan vedtas oppløst på årsmøte. Et slikt 
vedtak krever to tredels flertall av de fremmøtte. 
Foreningens midler skal disponeres til beste for 
kulturlivet i Sandefjord etter vedtak på det samme 
årsmøte. Dette vedtaket gjøres med simpelt flertall. Ved 
stemmelikhet har formannen dobbeltstemme.   
 

Historisk kuriøse verv. Instruks vedlegges lovene 
og vedtas sammen med lovrevisjonen. Eneste 
instruks som er lovhjemlet.  
 
 
 
 
Ansvaret utvidet til å gjelde også utenfor 
Kurbadet.  
 
Statuttene er vedlagt. Se kommentar lenger 
nede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gjeldende oppløsningsparagraf (§15) er svært 
detaljert. Moderne tenkning er at så lenge 
innkallingen er god, vil de fremmøtte 
medlemmene kunne bestemme. (om mange 
medlemmer er senile, skal det ikke kunne 
hindre at det tas en beslutning).  
 



a. Årsmøter. 
 b. Ved jubileer og jubileumsfestligheter 
innen foreningen.  
c. Ved offentlige representasjoner, 
jubileumskonserter etc.  
d. Ved sangforeningens sangerball eller 
lignende.  
e. Ved dameklubbens jubileer.  
f. Ved besøk hos en sangerbror som 
jubilerer eller skal hedres på annen måte.  
g. Når styret ellers har bestemt at det skal 
brukes. Formannen har ansvar for 
forsvarlig og sikker oppbevaring av 
formannskjedet. Formennenes navn 
graveres på kjedet.  
 
§13. Æresmedlemskap. Æresmedlemskap 
kan tildeles enkeltpersoner som har gjort 
en enestående og særdeles aktiv innsats 
for foreningen på flere plan. Foruten 
livsvarig gratis medlemskap i foreningen 
tildeles æresmedlemmer en gave samt 
korets æresdiplom. Æresmedlemskap kan 
utdeles en gang pr. år, og vil bli delt ut på 
årsmøtet eller en annen egnet tilstelning. 
Begrunnet forslag om tildeling av 
æresmedlemskap fremlegges for 
foreningens styre. Forslag kan sendes inn 
når som helst, og forslagene vil bli vurdert 
samlet i god tid før det årlige tidspunkt for 
tildeling. 
§14. Ordenskapittelets statutter.  

Bestemmelsen om at eiendeler skal oppbevares 
innenfor offentlig kontroll kan i praksis bli 
umulig. Derfor får årsmøtet makt til å 
bestemme hvordan «arven skal forvaltes». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



a. Ordenskapittelets formål er ved 
ordenstildeling å påskjønne, fremelske og 
styrke interessen for sangen og foreningen.  
b. Ordenskapittelets leder velger selv 
ordensmester, viseordensmester, 
seremonimester, skattmester og fire 
drabanter.  
c. Det er en forutsetning at de til hvem 
ordene utdeles, skal være pliktoppfyllende 
og interesserte sangere. Flittige og presise 
til øvelsene er forhold som skal tas i 
betraktning ved tildeling. Ordinært kan 
bare de som har møtt minst 75 % av 
samtlige øvelsesdager i en 5-årsperiode, bli 
dekorert. Dessuten kan ordenen utdeles til 
personer som har gjort seg fortjent i 
Sangforeningens særlige påskjønnelse. 
Forslag til sådan utdeling bør være 
innsendt ordenskapittelet to måneder før 
utdeling.  
d. Ordensutdelingen bør foregå på 
jubileumsfesten hvert 5. år. Ridderordenen 
kan dog, etter beslutning av 
Ordenskollegiet, utdeles ved 
ekstraordinære anledninger til sangere 
som fyller betingelsene. Ved 
ekstraordinære anledninger blir det ingen 
seremonier. Ordene skal tilbakeleveres og 
offisielt tildeles de respektive ved den 
ordinære jubileumsfest. Først ved denne 
anledning blir også diplomene utdelt.  
e. Ordenes antall er tre, nemlig: 1. 
Ridderordenen kan tildeles aktive sangere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



etter 5 års medlemskap. 2. 
Kommandørordenen, etter 15 års 
medlemskap. 3. Hederskorset, etter 25 års 
medlemskap. Ridder- og 
kommandørordenen bæres i bånd på 
brystet. Hedersordenen bæres i bånd rundt 
halsen.  
f. Ved utnevnelse av den høyere grad av 
orden, tilbakeleveres den tidligere 
mottatte ordenen til ordenskapittelet.  
g. Ordenene bæres ved sanglige 
anledninger eller når styret bestemmer 
det. Ordensbånd bør være i 
Sangforeningens farger – grønt og 
gul/grønt.  
h. Enhver ordensutnevnelse skal begrunnes 
i en dertil bestemt protokoll. Finner 
Ordenskapittelet å måtte forbigå et 
medlem som står for tur, iflg. pkt c., må 
forbigåelsen innføres og begrunnes. Denne 
protokoll skal refereres i fellesmøte av 
Ordenskapittelet og foreningens styre før 
ordensutnevnelsen finner sted. En orden 
tildelt en sanger tilbakeleveres ved 
sangerens død. Likeledes skal en orden 
tilbakeleveres når innehaveren har sluttet 
som aktiv sanger og senere ikke har 
opprettholdt sitt permitterte medlemskap 
eller betalt kontingent på 2 – to – år.  
i. Medlem som fratas medlemskap skal 
straks tilbakelevere sin orden og diplom til 
Ordenskapittelet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§15. Oppløsning av foreningen. Beslutning 
om foreningens oppløsning tas på ordinært 
årsmøte. Vedtaket krever at 2/3 av aktive 
medlemmer er til stede og at 2/3 av disse 
beslutter oppløsning. Er ikke 2/3 av aktive 
medlemmer til stede innkalles til 
ekstraordinært årsmøte. Vedtaket om 
oppløsning kan da besluttes med simpelt 
flertall. Formannen har dobbeltstemme 
ved stemmelikhet. Ved oppløsning av 
foreningen skal midler og eiendeler 
oppbevares innenfor offentlig kontroll 
inntil foreningen kan reorganiseres.  
§16. Tilbakelevering av ordener og 
hederstegn. Ordener og hederstegn skal 
tilbakeleveres foreningen ved medlemmets 
død eller fratreden. Støttemedlemmer kan 
beholde ordener så lenge de opprettholder 
sitt støttemedlemskap. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merknader til vedlegg om ordenskaptittelet 
 
Innledningsavsnittet er nytt. Bestemmelsen om 
«egen post på budsjettet» tvinger 
ordenskapittelet til å planlegge eventuelle 
fornyelser av ordner, drakter etc. i god tid før 5-
årsmarkeringer.  
 
Innledningen er ny. Fra punkt a. er ordlyden ikke 
forandret fra gjeldende lov.  
  



Vedlegg: Ordenskapittelets statutter. 
 

I 1919 ble det opprettet et ordenskapittel som påskjønner medlemmers innsats og bidrar til økt interesse for korsang og Sandefjords Sangforeningens 

virksomhet. Leder av ordenskapittelet velges av årsmøtet. Eventuelle kostnader dekkes ved egen post på budsjettet.  

a. Ordenskapittelets formål er ved ordenstildeling å påskjønne, fremelske og styrke interessen for sangen og foreningen.  

b. Ordenskapittelets leder velger selv ordensmester, viseordensmester, seremonimester, skattmester og fire drabanter. 

c. Det er en forutsetning at de til hvem ordene utdeles, skal være pliktoppfyllende og interesserte sangere. Flittige og presise til øvelsene er forhold som skal 

tas i betraktning ved tildeling. Ordinært kan bare de som har møtt minst 75 % av samtlige øvelsesdager i en 5-årsperiode, bli dekorert. Dessuten kan 

ordenen utdeles til personer som har gjort seg fortjent i Sangforeningens særlige påskjønnelse. Forslag til sådan utdeling bør være innsendt ordenskapittelet 

to måneder før utdeling.  

d. Ordensutdelingen bør foregå på jubileumsfesten hvert 5. år. Ridderordenen kan dog, etter beslutning av Ordenskollegiet, utdeles ved ekstraordinære 

anledninger til sangere som fyller betingelsene. Ved ekstraordinære anledninger blir det ingen seremonier. Ordene skal tilbakeleveres og offisielt tildeles de 

respektive ved den ordinære jubileumsfest. Først ved denne anledning blir også diplomene utdelt.  

e. Ordenes antall er tre, nemlig: 1. Ridderordenen kan tildeles aktive sangere etter 5 års medlemskap. 2. Kommandørordenen, etter 15 års medlemskap. 3. 

Hederskorset, etter 25 års medlemskap. Ridder- og kommandørordenen bæres i bånd på brystet. Hedersordenen bæres i bånd rundt halsen.  

f. Ved utnevnelse av den høyere grad av orden, tilbakeleveres den tidligere mottatte ordenen til ordenskapittelet.  

g. Ordenene bæres ved sanglige anledninger eller når styret bestemmer det. Ordensbånd bør være i Sangforeningens farger – grønt og gul/grønt.  

h. Enhver ordensutnevnelse skal begrunnes i en dertil bestemt protokoll. Finner Ordenskapittelet å måtte forbigå et medlem som står for tur, iflg. pkt c., må 

forbigåelsen innføres og begrunnes. Denne protokoll skal refereres i fellesmøte av Ordenskapittelet og foreningens styre før ordensutnevnelsen finner sted. 

En orden tildelt en sanger tilbakeleveres ved sangerens død. Likeledes skal en orden tilbakeleveres når innehaveren har sluttet som aktiv sanger og senere 

ikke har opprettholdt sitt permitterte medlemskap eller betalt kontingent på 2 – to – år.  

i. Medlem som fratas medlemskap skal straks tilbakelevere sin orden og diplom til Ordenskapittelet. 


