
STATUTTER FOR SØRÅSHØGDA BARNEKOR 
(sist revidert februar 2010) 

 

1) Søråshøgda barnekor er et foreldredrevet kor som er tilknyttet Skjold menighet og 

Bjørgvin krets av Norges KFUK og KFUM. 

 

2) Koret er delt i fire grupper etter alder. 

 - Grønn gruppe:  4+5- åringer 

 - Gul gruppe :  1.- og 2. klasse 

 - Blå gruppe :  3.- og 4. klasse 

 - Rød gruppe :  5. -, 6.- og 7. klasse 

Ved opptak blir søsken til eksisterende kormedlemmer og barn av ledere og 

styremedlemmer prioritert. 

 

3) Koret skal ha et variert sangvalg av både kristne og ikke-kristne sanger.  

Det skal legges størst vekt på sangglede, men en vil også prøve å gi barna utfordringer 

som de kan vokse på musikalsk.  

 Videre vil en prøve å gi barna oppgaver som de kan vokse på som mennesker. 

 

4) Kormedlemmene betaler hver høst kontingent for høst og vår samlet.   

Betalt kontingent og genserleie refunderes ikke dersom medlemsskapet sies opp i løpet 

av skoleåret. 

Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet. 

Barn av styremedlemmer og ledere får fritak for kontingent. 

 

5)  Kormedlemmene får utdelt en korgenser, og det skal betales genserleie. Dette er et 

engangsbeløp som betales sammen med kontingenten. Leiens størrelse fastsettes av 

årsmøtet.  

Barn av styremedlemmer og ledere får fritak for genserleie. 

Korgenseren skal kun brukes når koret opptrer (ikke på øvelser eller privat). Genserne 

er korets eiendom og skal returneres når kormedlemmet slutter. 

  

6) Kormedlemmene skal møte presis til øvelser og opptredener.   

 Ved lengre fravær og fravær fra opptredener skal det gis beskjed til en av korlederne. 

 

7) Ønsker et barn å slutte i koret, skal beskjed om dette gis skriftlig eller ved at en av de 

foresatte tar kontakt med en av korlederne. 

 

8) Barn som ønsker å begynne i koret, settes på en venteliste. 

 

9) Koret tar inn barn fra ventelisten fortrinnsvis en gang i året, ved skoleårets start om 

høsten. 

 

10) Blant foreldrene til kormedlemmene velges det et foreldrestyre som består av 7 

medlemmer. Dette styret skal hjelpe korets ledere med den praktiske driften av koret, 

og arbeider etter egen instruks.  Foreldrestyret velges på årsmøtet, og skal ha 

konstituert seg innen 1. april samme år.  Styrerepresentantene velges for 2 år, revisor 

og valgkomite for 1 år. 

 

 



11) Styret velger om de vil utnevne foreldrekontakter/foreldregruppe.  Disse skal ha som 

hovedoppgaver å avlaste styret med praktiske oppgaver. 

 

12) I tillegg til foreldrestyret er det behov for foreldre til en rekke andre oppgaver i 

forbindelse med korets ulike aktiviteter. Fordelingen av disse oppgavene foregår 

fortløpende, og vil være av mer eller mindre fast karakter. 

 

13) Hvert år i februar avholdes et årsmøte, som også er årets foreldremøte. Saker til 

årsmøtet må være foreldrestyrets leder i hende senest 14 dager før årsmøtet. Referent 

for årsmøtet oppnevnes av årsmøtet. 

 På årsmøtet legges frem følgende: 

   a) Årsrapport fra siste års virksomhet 

   b) Viktige styrebeslutninger 

   c) Årsregnskap undertegnet av kasserer og revisor 

   d) Saker fra styret 

   e) Innkomne saker 

   f) Budsjett for kommende år 

   g) Valg 

Foreldrestyret må i god tid før årsmøtet forelegge valgkomiteen en liste over hvilke 

styremedlemmer som er på valg. 

På årsmøtet legger valgkomiteen frem forslag til nye styremedlemmer, valgkomite og 

revisor. Årsmøtet velger det nye styret etter dette forslaget, eller benkeforslag. 

Valgkomiteen har i oppgave å finne styremedlemmer valgkomite og revisor til neste 

årsmøte. De har også myndighet til å sette sammen et fullstendig styre, dersom de 

valgte trekker seg i løpet av året.  

 

14) Æresmedlem av Søråshøgda barnekor blir alle kormedlemmer som går i koret ut 7. 

klasse. Ved utnevnelsen får de ½ årsstjernen for våren og et dokument satt inn i en 

ramme. I den kan de også lime inn sine tidligere stjerner når disse fjernes fra 

korgenseren før innlevering. Æresmedlemmer skriver navnene sine inn i 

æresmedlemsboken og har gratis adgang til alle konserter hvor koret er arrangør.  

 
  

 

 

 

 

    


