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Vedtekter 

for 

Sør-Trøndelag Orkesterforening 

§1 Navn og bakgrunn  
Orkesterets navn er Sør-Trøndelag Orkesterforening (STOF).  

STOF er et amatørsymfoniorkester og ble stiftet 26. mars 2003. 

Orkesteret er en sammenslutning av Trondheim Byorkester, stiftet som 

Trondhjem Handelsstands Forenings Orkester 15. januar 1947, med 

navneendring fra 14. januar 1986 og Midt-Trøndelag Symfoniorkester, 

stiftet som Midt-Trøndelag Orkesterforening 29. oktober 1961, med 

navneendring fra årsmøtet 1986. De to orkestrene ble oppløst samtidig 

som det nye orkesteret ble opprettet. 

§2 Formål 
STOF har som hovedformål at medlemmene skal møtes for å spille 

symfonisk musikk sammen. STOF skal gjennom sin virksomhet: 

- fremme gleden ved samspill og øke forståelsen for god orkestermusikk 

- tilby unge musikere orkestererfaring 

- gi unge talenter solistoppgaver 

- utvikle et kameratslig forhold mellom medlemmene 

- framføre musikk ved offentlige konserter og andre arrangementer, 

gjerne i samarbeid med profesjonelle solister og lokale krefter innen sang 

og musikk. 

§3 Medlemskap, permisjoner og fravær 

 

a. Medlemskap 

STOF er et symfoniorkester først og fremst for amatørmusikere i alle 

aldre, men også for profesjonelle musikere som vil spille i et 

amatørsymfoniorkester.  

 

Medlemskap er i prinsippet åpent for alle, men må til enhver tid vurderes 

av styret og dirigent i forhold til hva som kreves for å besette de enkelte 

instrumentgrupper. 
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Medlemskap gjelder fra man melder seg inn/blir opptatt som medlem i 

orkesteret, så lenge det er betalt kontingent og til skriftlig utmelding er 

gjort kjent for styret.  

 

Medlemmene plikter å møte forberedt på alle prøver og konserter som 

framgår av prøve- og konsertplanen.  

     Alle medlemmene skal medvirke til klargjøring og rydding ved prøver og 

konserter.  

     Medlemmene har ansvar for utleverte noter og for å levere de tilbake etter 

bruk. 

     Medlemmene har også ansvar for å bidra til orkesterets økonomi, f.eks 

ved å selge billetter og å bidra i markedsføringen av konserter. 

   b. Permisjoner og fravær 

Medlem som ønsker å søke om permisjon, melder dette til styret, skriftlig 

pr. brev eller e-post.  

     I utgangspunktet skal det søkes om permisjon for ett semester av gangen, 

og bare i spesielle tilfelle bør det gis permisjon i mer enn ett år i 

sammenheng. 

 

Forfall til prøver og konserter skal meldes til gruppeleder, dette gjelder 

også dersom man kommer for sent til øvelsens start eller må gå i løpet av 

øvelsen. 

 

Ved fravær fra konsert kan medlemmet bli gjort ansvarlig for å skaffe 

fullgod vikar. 

§4 Kontingent 
Kontingenten fastsettes for hvert år av årsmøtet. Kontingenten betales for 

hvert halvår og gjelder for hele semesteret. Kontingenten for vårhalvåret 

betales innen utgangen av februar og for høsthalvåret innen utgangen av 

september.  

     Medlem i permisjon skal betale en spesielt fastsatt kontingent og vil da 

beholde sine medlemsrettigheter i permisjonstiden.  

§5 Musikalsk ledelse og gruppeledere 
Dirigent og konsertmester er ansvarlig for orkesterets musikalske ledelse. 

Dirigenten avgjør stemmefordelingen. 
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Orkesteret skal ha et musikkutvalg, hvor også dirigenten er medlem. 

Musikkutvalget er ansvarlig for orkesterets repertoar. 

Hver instrumentgruppe, 1. fiolin, 2. fiolin, bratsj, cello, kontrabass, 

treblåsere, messingblåsere og slagverk, skal ha sin gruppeleder. 

Gruppelederne holder oversikt over besetningen og skal ha beskjed fra 

medlemmene om fravær.  

Gruppelederne har ansvar for å sette strøk i strykerstemmene.  

§6 Årsmøte 
Årsmøtet er orkesterets øverste bestemmende organ og skal holdes hvert 

år innen 15. februar. Innkalling skal skje med minst tre ukers varsel. 

Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i 

hende senest to uker før årsmøtet. Endelig sakliste sendes ut en uke før 

årsmøtet. 

Årsmøtet er vedtaksfør når det er innkalt etter vedtektene, og minst 

halvparten av de stemmeberettigede medlemmene er tilstede på møtet. 

Alle som er registrert som medlem med kontingentforpliktelser i orden 

for sesongen før årsmøtet, er stemmeberettiget. Nye medlemmer og 

medlemmer i permisjon som er aktive igjen når årsmøtet holdes, er også 

stemmeberettiget. 

Medlemmer som er forhindret fra å være tilstede på årsmøtet kan være 

representert gjennom skriftlige fullmakter. 

Alle saker, unntatt saker som gjelder vedtektsendring (§10) eller 

oppløsning (§11), avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet avgjør 

møtelederens stemme. 

Årsmøtet skal behandle: 

1) Årsmelding for foregående år 

2) Revidert årsregnskap for foregående år 

3) Innkomne forslag og saker som legges fram av styret 

4) Fastsettelse av kontingent 

5) Valg av styre med varamedlemmer, to revisorer og tre medlemmer til                     

valgkomité 

Styrets medlemmer har ikke stemmerett ved godkjenning av årsmelding 

og årsregnskap. 
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Årsmøtet vedtar regler for eventuell tildeling av erkjentlighetstegn og 

æresmedlemskap. 

Ekstraordinært årsmøte skal holdes dersom minst tre styremedlemmer 

eller minst ti orkestermedlemmer framsetter begrunnet krav om det.  

Styreleder plikter da å innkalle til årsmøte med minst åtte dagers varsel. 

På ekstraordinært årsmøte skal bare behandles de saker som lå til grunn 

for innkallingen. 

Vedtektsbestemmelsene om frammøte, stemmerett og stemmetall som 

gjelder for ordinært årsmøte, gjelder også ved ekstraordinært årsmøte. 

§7 Styret 
Årsmøtet velger styret som består av styreleder, kasserer og fire  

styremedlemmer. Styreleder og kasserer velges særskilt. Forøvrig 

konstituerer styret seg selv. Styreleder velges for ett år, kasserer og 

styremedlemmene for to år. Det velges to varamedlemmer til styret. 

Varamedlemmene velges for ett år. 

Styret har ansvar for den løpende virksomheten i orkesteret og skal sørge 

for at virksomheten drives i samsvar med vedtektene og de vedtak som 

fattes av årsmøtet. Styret har arbeidsgiveransvar for dirigent og andre 

engasjerte musikere.      

Styret skal spesielt arbeide for at orkesteret utvikles musikalsk og 

administrativt. Det skal involvere medlemmene og oppnevne 

enkeltmedlemmer eller arbeidsgrupper/komitéer til å ivareta ulike 

oppgaver i tilknytningen til konserter og daglig drift av orkesteret.  

Styret skal sørge for at orkesteret har sunn økonomi. 

Styret skal løpende sørge for at orkesterets hjemmesider er oppdaterte til 

enhver tid.  

Styret engasjerer dirigent og eventuelt andre instruktører etter behov. 

Styret engasjerer profesjonell konsertmester i samråd med dirigent 

dersom økonomien tilsier det.  

Styret kan gi ytterligere instrukser om gruppeledernes ansvar og 

oppgaver.  

Styret oppnevner noteforvalter og materialforvalter. 
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Styret har fullmakt til unntaksvis å frita medlemmer helt eller delvis for å 

betale kontingent.  

Styret skal i sitt arbeid ta utgangspunkt i den til enhver tid gjeldende 

organisasjonsplan. Styret har fullmakt til å gjøre nødvendige 

organisatoriske tilpasninger i denne planen med utgangspunkt i 

orkesterets situasjon og styrets sammensetning.  

Dersom styrebeslutninger avgjøres ved avstemming, har styreleder 

dobbeltstemme. Det skal føres protokoll fra styremøtene. 

§8 Valgkomité 
Valgkomitéen består av tre medlemmer og velges av årsmøtet for ett år. 

Komitéens oppgave er å foreslå for årsmøtet kandidater til vervene som 

styreleder, kasserer, øvrige styremedlemmer, varamedlemmer til styret, 

revisorer og valgkomité.  

§9 Revisorer 
Revisorene, som velges av årsmøtet for ett år, skal påse at alle bokførte 

poster i regnskapet er dokumentert med nummererte bilag. Videre skal de 

kontrollere at oppførte beløp i bank og kasse er til stede. Regnskapet 

revideres hvert år før årsmøtet. 

§10 Vedtektsendringer 
Endring av vedtektene krever 2/3 flertall av vedtaksført årsmøte eller 

ekstraordinært årsmøte. Vedtektsendringer trer i kraft fra det årsmøtet de 

er vedtatt, eller fra det tidspunkt årsmøtet bestemmer.  

§11 Oppløsning 

Oppløsning av orkesteret kan kun skje etter vedtak i to på hverandre 

følgende årsmøter sammenkalt med minst to måneders mellomrom.  

Vedtak om oppløsning må ha minst 2/3 flertall i vedtaksføre årsmøter. 

Ved oppløsning skal orkesterets eiendeler overføres til forening eller 

institusjon primært i trøndelagsregionen som har virksomhet og idé som 

er i samsvar med orkesterets formål. 

 

Vedtektene gjøres gjeldende fra årsmøtet 12. februar 2014 

 


