
 
 

 
 

V E D T E K T E R 
 
 
 
Ajourført av Asle Børtnes 11.02.89 for endringer på årsmøtene i 1986 og 1988. 
Ajourført av Solveig Brekke 30.10.97 for endring på årsmøtet i 1996. 
Ajourført av Kristin S. Amundsen 30.10.03 for endring på årsmøtet 2003. 
 
 
LOVER 
 
 
Navn og formål 
 
§  1. Foreningens navn er Hadeland Jazzforum. 

Foreningen ble stiftet den 12. november 1982. 
 
§  2. Foreningens mål er å fremme musikklivet på Hadeland. 
 
§  3. Foreningen skal være medlem av Norsk Jazzforbund (Norsk Jazzforum fra 1997). 
 
 
Medlemskap 
 
§  4.a Alle kan bli medlem av foreningen, og medlemskap kan tegnes ved henvendelse til 

foreningens styremedlemmer. 
Ethvert medlem er delaktig i klubbens virksomhet og har rett og plikt til - gjennom 
demokratiske avgjørelser - å delta i foreningens ledelse og bestemme form og virksomhet. 

§  4.b Kontingenten fastsettes av årsmøtet. I spesielle tilfelle kan styret frita et medlem fra å 
betale kontingent et bestemt tidsrom. 

§  4.c Medlemskap medfører billigere adgang til de fleste av foreningens arrangement. 
§  4.d Et medlem som motarbeider foreningens virksomhet, kan etter å ha forklart seg for styret, 

ekskluderes for en kortere eller lengere periode. 
 
 
Organisasjon 
 
§  5. Foreningens oppgaver og plikter utføres av: 
 a Årsmøtet, som er foreningens øverste myndighet og består av medlemmene i Hadeland 

Jazzforum. 
 b Styret, som forestår den daglige drift og består av 8 medlemmer 
  (endret fra 6 til 8 på årsmøtet 03.12.96). 
 c Medlemsmøtet, som skal være et kontaktorgan mellom styret og andre medlemmer av 

foreningen. 
 



 
Årsmøtet 
 
§  6. Årsmøtet skal avholdes før 10. februar. 
  Årsmøtet skal: 
 a Velge ordstyrer og sekretær. 
 b Behandle styrets årsberetning. 
 c Behandle styrets regnskap. 
       d  Fastsette medlemskontingent 
 e Behandle innkomne forslag.       
 f Trekke opp retningslinjer for foreningens virksomhet. 
 g Velge: 
  Leder 
  7 styremedlemmer hvor regionale hensyn tas 
   (endret fra 5 til 7 på årsmøtet 03.12.96) 
  2 vararepresentanter rangert som 1. og 2. vararepresentant 
   (endret fra 3 til 2 på årsmøtet 03.12.96) 
  1 revisor med vararepresentant for 1 - ett - år av gangen 
  2 representanter til valgkomité valgt for to år, slik at én velges hvert år. 
 g Eventuelt. 
 
  Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt, det vil si ved kunngjøring 3 uker før 

det skal avholdes. 
  Stemmeberettigede på årsmøtet er alle de som har gyldig medlemskap. 
  Vedtak på årsmøtet fattes med alminnelig flertall. Unntak fra dette er lovendringsforslag - 

de krever 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede. 
 
§  7. Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret bestemmer det, eller når minst 20 

medlemmer ønsker det. Det kalles inn med 2 ukers varsel. Det ekstraordinære årsmøtet 
kan bare behandle den eller de saker kravet om ekstraordinært årsmøte omfatter og som er 
kunngjort i innkallelsen. 

 
 
Styret 
 
§  8. Styremedlemmer. 

Styret velges av årsmøtet og skal bestå av 8 medlemmer (endret fra 6 til 8 på årsmøtet 
03.12.96). 
Leder velges for 1 - ett - år av gangen. 
Medlemmene velges for 2 - to - år av gangen, slik at halvparten er på valg ved hvert 
årsmøte. 
Det velges 2 vararepresentanter for 1 - ett - år av gangen og rangeres som 1. og 2. 
vararepresentant (endret fra 3 til 2 på årsmøtet 03.12.96). 
Ved forfall erstattes medlemmene med vararepresentant i den rekkefølge de er valgt. 
Styret har myndighet til å utpeke en ny vararepresentant. 
Vararepresentantene har møterett, men ikke stemmerett ved styremøter, så sant de ikke 
erstatter et fraværende styremedlem. 

 
§  9. Styret forestår den daglige ledelse av foreningens virksomhet. 

Styret fordeler foreningens gjøremål mellom seg så langt det er mulig. 
 
§ 10. Vedtak. 

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede, etter at 
innkallelse er gitt til alle. 
Vedtak fattes med alminnelig flertall, og hvert medlem har en stemme. Bare i de tilfeller der 
styret har delt seg likt og ikke klarer å komme videre med saken, skal leder ha 
dobbeltstemme. 
Enstemmighet skal etterstrebes i alle saker. 

 
 



 
Medlemsmøtet 
 
§ 11. Medlemsmøte kan innkalles av styret når medlemmene av foreningen finner det ønskelig. 

Dets oppgave vil være å bringe foreningens medlemmer og styret i kontakt med hverandre 
ved diskusjoner om saker av felles interesse. 

 
 
Regnskap 
 
§ 12. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.                                                                 

Foreningens regnskap skal framlegges på årsmøtet. 
Regnskapsansvarlig sørger for den samlede regnskapsførsel. 
Regnskapet skal til enhver tid kunne framlegges til gjennomsyn for styret, som videre kan 
godkjenne at andre enkeltpersoner eller instanser får regnskapet til gjennomsyn. 
Årsmøtet velger en revisor og en vararepresentant som får i oppgave å gå gjennom 
foreningens regnskaper. 

 
 
Lovendring 
 
§ 13. En lovendring kan bare foretas på årsmøter eller ekstraordinære årsmøter og krever 2/3 

flertall blant de frammøtte stemmeberettigede. 
Forslag til lovendring sendes medlemmene minst tre uker før årsmøtet. 

 
 
Oppløsning 
 
§ 14. Oppløsning av foreningen kan bare skje ved at det ordinære årsmøtet med 4/5 flertall 

bestemmer dette, og videre at vedtaket stadfestes på et ekstraordinært årsmøte en måned 
senere. 

 
Dersom oppløsning blir vedtatt, skal foreningens midler disponeres av årsmøtet til 
musikkformål. 

 
 
 
Brandbu 30. oktober 1997          Roa 30.oktober 2003 
 
 
Solveig K. Brekke                       Kristin Svads Amundsen 
Sekretær                                     sekretær 


