Vedtekter for Sámi Jienat
Vedtatt av årsmøtet 16. mars 2014
§ 1 KORET
Korets navn er Sámi Jienat.
Koret er et prosjektkor som samles når styret bestemmer det. Øvinger og konserter avholdes
ulike steder i Sápmi.
Korets repertoar skal i hovedsak være på samisk. Repertoaret skal være bredt sammensatt og
omfatte joik, sanger, større korverk, salmer og annen kirkemusikk.
Sámi Jienat sitt hovedspråk er samisk, med de nasjonale språkene som hjelpespråk.
§ 2 FORMÅL
Sámi Jienat skal fremme kormusikk som et samisk kulturuttrykk, og arbeide generelt for samisk
korsang og korlitteratur.
§ 3 MEDLEMSKAP
Sámi Jienat rekrutterer sangere fra hele Sápmi, og er åpent for alle som vil synge samisk
kormusikk.
Deltakere i korets prosjekter skal være betalende medlemmer.
Personer som ikke er aktive sangere kan stå som medlemmer av koret.
§ 4 MEDLEMS- OG DELTAKERAVGIFT
Medlemsavgiften fastsettes av årsmøtet og skal avspeile at Sámi Jienat er et prosjektkor som
møtes etter beslutning i styret. Medlemsavgiften bør være betalt innen 1. mai.
Deltakeravgift for deltakelse i øvinger og/eller konserter fastsettes av årsmøtet i
økonomireglementet for Sámi Jienat. Deltakeravgiften er avgift for reell aktivitet og tillater at
medlemsavgiften holdes forholdsvis lav.
§ 5 ÅRSMØTET
Årsmøtet er korets øverste myndighet.

Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av juni. Møteinnkalling sendes medlemmene
fire uker før årsmøtet.
Kun betalende medlemmer har stemmerett.
Det skal føres protokoll fra årsmøtet.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal være styret i hende to uker før møtet.
Årsmøtet skal behandle følgende saker:










Innkalling og saksliste
Valg av møteleder, sekretær og to personer til å underskrive protokollen
Årsmelding og regnskap
Ansvarsfrihet for styret
Aktivitetsplan og budsjett
Innkomne saker i henhold til saksliste
Økonomireglement
Medlemsavgift
Valg

§ 6 VALG
Årsmøtet velger to/tre styremedlemmer, avhengig av om det er to eller tre styremedlemmer på
valg det aktuelle året. Styremedlemmene velges for 2 år.
Årsmøtet velger leder for styret. Leder velges for 1 år.
Årsmøtet velger to varamedlemmer. Varamedlemmene velges for 2 år.
Årsmøtet velger valgkomité med to medlemmer. Valgkomiteen velges for 1 år.
Årsmøtet velger to personer til å revidere korets regnskap dersom koret ikke har ekstern revisor.
Revisor velges for 1 år.
§ 7 STYRET
Koret ledes av et styre på fem medlemmer og to varamedlemmer. Årsmøtet velger leder for
styret. Forøvrig konstituerer styret seg selv.
Styremedlemmer velges for 2 år. To eller tre styremedlemmer er på valg hvert år.
Styremedlemmene velges blant de betalende medlemmene.
Styret skal ha 40/60 % kjønnsrepresentasjon.

Styret holder møte etter møteplan eller når leder finner det nødvendig eller når minst tre av
styrets medlemmer krever det. Styret er beslutningsdyktig når minst to av styrets medlemmer
og leder eller nestleder er til stede.
Styret fastsetter tid og sted for årsmøtet og setter opp sakliste for dette.
Styret har ansvar for å gjøre nødvendige avtaler med dirigent og andre som skal gjøre lønnet
arbeid for koret.
Kassereren skal ha den totale økonomiske oversikt over korets ressurser og sette opp
årsregnskap. Kassereren skal til enhver tid ha oversikt over hvilke medlemmer som har betalt
medlemsavgiften.
Sekretæren skal skrive korte referat fra styrets møter og sette opp årsmelding i samråd med
styret. Sekretæren skal til enhver tid ha oversikt over korets medlemmer.
Leder og kasserer, hver for seg, har myndighet til å underskrive dokumenter på vegne av Sámi
Jienat. Styret kan dersom det er nødvendig, gi andre styremedlemmer signeringsmyndighet. En
slik fullmakt skal være skriftlig og undertegnet av leder.

§ 8 ØKONOMI
 Korets økonomi er i hovedsak basert på tilskudd fra ulike bidragsytere og en årlig
medlemsavgift fastsatt av årsmøtet.
 Styret skal sørge for betryggende forvaltning av korets midler.
 Korets økonomireglement vedtas og kan endres av årsmøtet med alminnelig flertall.
 Regnskapsåret følger kalenderåret.
 Regnskapet revideres av to revisorer valgt av årsmøtet eller av ekstern revisor
§ 9 VEDTEKTSENDRINGER
Vedtektene vedtas og kan endres av årsmøtet med minst 2/3 flertall.
Forslag til endringer i vedtektene skal meldes skriftlig som sak til årsmøtet og være begrunnet.
§ 10 OPPLØSNING
Oppløsning av koret kan vedtas av to påfølgende ordinære og/eller ekstraordinære årsmøter med
minst 2/3 flertall.
Disponering av korets midler og eiendeler bestemmes i samme møte med alminnelig flertall.

