Vedtekter NMF Rogaland
-Godkjent Regionsting 27. mars 2011
§1
ORGANISASJON
a. Norges Musikkorps Forbund Rogaland, NMF R, stiftet i 1928 som Vesterlen
Musikkforbund, er et organisatorisk ledd i NMF.
b. Norges Musikkorps Forbund, NMF, stiftet 1918, er en landsomfattende, demokratisk
musikkorganisasjon for musikanter og andre interesserte tatt opp som medlemmer
gjennom musikk- og drillkorps, heretter kalt musikkorps. Med drillkorps menes også en
gruppe drillere som ikke er tilknyttet et musikkorps, men som har tilhørighet i NMF. Disse
utøver korpsdrill.
c. Landsmøtet er NMFs høyeste myndighet.
Organisering av musikkorpsene
a. Musikkorpsene er det grunnleggende organisatoriske ledd i NMF.
b. Musikkorpsene bestemmer selv organisering og overgangsordninger mellom musikkorps
for ulike aldersgrupper som f.eks skolekorps, voksenkorps og generasjonskorps. Ved
konkurranser gjelder NMFs aldersbestemmelser fastsatt i konkurransereglement.
c. Dersom korpsene ikke blir enige om lokal organisering skal skolekorps og voksenkorps
deles inn etter følgende regler:
-En kan være medlem i skolekorps til 31. juli det året en fyller 19 år.
-Medlem i skolekorps kan bli aspirant i voksenkorps fra 1. august det året en fyller 15 år.
Aspiranten skal prioritere og oppfylle sine forpliktelser i skolekorpset.
-Medlemmer til voksenkorps tas opp fra 1. august det året de fyller 16 år.
d. Tvister i forbindelse med ovenstående punkter skal avgjøres av regionstyret.

§2 FORMÅL
NMF R skal arbeide for å videreutvikle musikkorpsbevegelsen i fylket. Det skal legges vekt
på å utvikle musikalske ferdigheter og skape et godt miljø til beste for alle involverte.

§3 MEDLEMSKAP
3.1 Opptak av medlemmer
Alle musikkorps kan melde seg inn i NMF. Musikkorps melder seg inn i NMF gjennom NMFs
innmeldingsskjema. Musikanter, drillere og andre interesserte tas opp som medlemmer ved
innmelding i musikkorps.
3.2 Forutsetninger for medlemskap
a. Alle medlemmene plikter å følge NMFs vedtekter, og vedtak gjort av NMFs besluttende
organer.
b. Musikkorpsets vedtekter skal følge mønstervedtektene og sendes regionen.

3.3 Rapporteringsplikt og kontingent
a. Musikkorpsene skal hvert år sende årsrapport og medlemsopplysninger til NMF på avtalt
skjema/medium til en hver tids fastsatte frist. Det gis ikke anledning til reservasjon mot
registrering.
b. Musikkorpsene skal betale kontingent til NMF innen 1. februar. Kontingenten regnes
etter musikkorpsenes medlemstall per 31. desember. Medlemskapet følger kalenderåret.
3.4 Utmelding
a. Musikkorps som ønsker å melde seg ut må sende skriftlig melding om dette til NMF
senest 15. november, for at utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar neste år. Ved
utmelding tapes all rett til NMFs medlemsrettigheter.
b. Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra musikkorps.
3.5 Disiplinære tiltak
Forbundsstyret og regionstyret kan iverksette disiplinære tiltak overfor musikkorps som
ikke retter seg etter gyldige vedtekter og vedtak.
a. Landsmøtet kan ekskludere medlemmer og utestenge musikkorps.
b. Forbundsstyret kan utestenge musikkorps og suspendere medlemmer for et bestemt
tidsrom.
c. Regionstyret kan utestenge musikkorps og suspendere medlemmer. Avgjørelsen kan
ankes til forbundsstyret.
d. Musikkorps kan iverksette disiplinære tiltak overfor egne medlemmer. Avgjørelser kan
ankes til regionstyret, som fatter endelig vedtak.
Musikkorps som skylder ett års kontingent til NMF kan bli suspendert etter nærmere varsel.
En eventuell suspensjon fritar ikke for betaling av forfalte krav på medlemskontingent og
forsikring. Medlemskap kan gjenopptas så snart kontingenten betales.

§ 4 REGIONSTING
4.1 Status
Regiontinget er regionens høyeste myndighet.
4.2 Regionstingperiode, innkalling og saker til regionstinget
a. Ordinært regionsting holdes annet hvert år, det året landsmøtet ikke avholdes, innen
utgangen av april måned.
b. Det innkalles til ekstraordinært regionsting dersom regionstyret eller 1/3 av regionens
musikkorps krever det.
c. Innkalling sendes ut minimum 10 uker før ordinært og tre uker før ekstraordinært
regionsting.

d. Styrets årsmeldinger, reviderte regnskap og saker til behandling på regionstinget, skal
sendes musikkorpsene senest tre uker før regionstinget.
e. Medlemmer må fremme saker til behandling på regionstinget gjennom musikkorpset.
Saker som ønskes behandlet på ordinært regionsting, må være mottatt av regionen seks
uker før regionstinget.
Alle saker som er mottatt innen denne fristen skal legges fram for regionstinget.
4.3 Representasjon, rettigheter og voteringer
a. På regionstinget deltar representanter fra musikkorps, regionstyret, medlemmer i
kontrollkomiteen, lederen i valgkomiteen, observatører fra musikkorpsene, og gjester
invitert av regionstyret. En representant kan kun representere ett korps.
b. Korpsene møter med inntil to ordinære regionstingrepresentanter med skriftlig fullmakt
undertegnet av korpsets leder. Ved valg/avstemming har hvert korps en stemme.
c. Følgende har tale-, forslags- og stemmerett:
- Godkjente representanter fra musikkorps
- Regionstyrets medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av
årsmelding og regnskap.
d. Følgende har tale- og forslagsrett:
-Kontrollkomiteens medlemmer, valgkomiteens leder under valg
e. Følgende har talerett:
- Representanter fra NMFs forbundsstyre og administrasjon
- Regionstinget kan utover dette gi talerett til hvem det måtte ønske.
f. Gyldig vedtak krever mer enn halvparten av de avgitte stemmer dersom annet ikke er
bestemt i vedtektene.
4.4 Region-/kretstingets dagsorden
Regionstinget skal behandle følgende saker:
a. Konstituering
1. Åpning
2. Navneopprop
3. Godkjenning av innkalling
4. Godkjenning av dagsorden/sakslisten
5. Valg av møteledelse
6. Valg av referenter
7. Valg av fullmaktskomité
8. Valg av redaksjonskomité
9. Valg av to protokollunderskrivere.
b. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap for hvert av årene i
regionstingsperioden.
c. Saker fremmet av regionstyret og musikkorpsene.

d. Plan og budsjett for neste regionstingsperiode og langtidsbudsjett.
e. Valg av
1. Leder
2. Tre medlemmer til arbeidsutvalget (AU)
3. Fem styremedlemmer og to varamedlemmer. Varamedlemmene har møteplikt på linje
med styremedlemmer.
4. Tre medlemmer og ett varamedlem til kontrollkomiteen. Leder velges særskilt
5. Tre medlemmer til valgkomiteen. Leder velges særskilt. Alle velges for to år.
De som skal velges må ha gyldig medlemskap og ha sagt seg villig til å påta seg verv. Fast
ansatte i NMF er ikke valgbare til verv i regionen. Valg skal foregå skriftlig dersom noen
krever det.

§ 5 REGIONSTYRE
5.1 Sammensetning og konstituering.
Regionstyret består av leder, tre AU-medlemmer, fem styremedlemmer og to
varamedlemmer. I konstituerende styremøte velges nestleder.
5.2 Fullmakter
a. Regionstyret skal lede regionen etter de vedtak regionstinget har fattet.
b. Regionstyret kan delegere oppgaver og ansvar til regionens administrasjon, samt
utnevne de råd og utvalg som er nødvendig for å nå de mål som regionstinget har bestemt.
c. Regionstyret regulerer regionens ansvar og aktiviteter.
d. Generalsekretær eller den han/hun bemyndiger, er regionens administrative leder, og
leder regionens daglige virksomhet i samsvar med vedtak, retningslinjer og gjeldende
instrukser. Generalsekretær eller den han/hun bemyndiger, har møteplikt i styret og skal
se til at det foreligger saksutredning og forslag til vedtak i alle saker regionstyret skal
behandle. Daglig leder eller regionleder pluss et styremedlem tegner regionen.
Regionstyret kan meddele prokura.
5.3 Innkalling til styremøter – beslutninger
a. Styret innkalles når lederen eller et flertall av styrets medlemmer finner det nødvendig.
b. Styret er beslutningsdyktig når flertallet i styret er til stede.
c. Styrevedtak skal protokollføres, og protokollene skal sendes regionstyrets medlemmer,
varamedlemmer, kontrollkomiteens medlemmer, og NMFs lokal- og sentraladministrasjon.
Musikkorpsene skal informeres om de vedtak som er gjort. Interne konfidensielle saker
føres i egen protokoll.
5.4 Årsavslutning
Regionstyret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskap hvert år. Årsmelding og
revidert regnskap med kontrollkomiteens beretning skal legges frem for regionstinget til

godkjenning. Det året det ikke er regionsting, skal årsmelding og revidert regnskap sendes
musikkorpsene til orientering innen 15. mai.

§ 6 KOMITEER
6.1 Kontrollkomiteen
a. Kontrollkomiteen skal fungere som regionstingets kontrollorgan under regionstinget og
overfor regionstyret i regionstingperioden.
b. Kontrollkomiteen skal på vegne av regionstinget:
- kontrollere at regionstinget blir gjennomført etter vedtekter og reglement og at lovlige
vedtak fattes.
- Kontrollere at styrets vedtak og disposisjoner ikke er i strid med vedtekter og
regionstingvedtak.
- Gjennomgå styreprotokoller og regnskap hvert år og legge frem innberetning.
c. Kontrollkomiteen skal gjøre styret oppmerksom på vedtak som en mener er i strid med
vedtekter eller regionstingvedtak, men har ikke myndighet til å overprøve og omgjøre
styrets vedtak og disposisjoner.
6.2 Valgkomiteen
Valgkomiteen skal innstille valgbare kandidater etter § 5.

§ 7 ØKONOMI
NMF Rs formue kan ikke brukes til annet enn å fremme NMF Rs formål. NMF Rs formue
hefter bare for regionens forpliktelser.

§ 8 UENIGHETER OG TVISTER
Uenighet og tvister om vedtektenes forståelse på:
a. Musikkorpsnivå forelegges regionstyret med forbundsstyret som ankeinstans.
b. Regionsnivå forelegges forbundsstyret med landsmøtet som ankeinstans.

§ 9 OPPLØSNING
I tilfelle oppløsning av NMF og NMF R skal NMF Rs midler plasseres i bank på sperret,
rentebærende konto som disponeres av Fylkeskommunen.

§ 10 VEDTEKTSENDRINGER
Landsmøtet kan endre disse vedtektene med 2/3 flertall.
IKRAFTTREDELSE: Disse vedtektene trer i kraft fra og med 27.03.2011

