Vedtekter for Rogaland Ungdomskorps

VEDTEKTER
ROGALAND UNGDOMSKORPS (RUK)
Revidert og vedtatt av regionstyret 12.06.2019

§ 1 ORGANISASJON OG FORMÅL
Rogaland Ungdomskorps (RUK) er Norges Musikkorps Forbund Rogaland (NMF Rogaland) sitt
representasjonskorps. Regionstyret i NMF Rogaland er korpsets øverste organ.
Korpset skal representere NMF Rogaland i de sammenhenger der dette er naturlig, samt bidra til økt
interesse for korpsmusikk blant barn og unge i Rogaland. Korpset skal ha et høyt musikalsk nivå, der
samhørighet og spilleglede også er vesentlige faktorer.
§ 2 MEDLEMSKAP
2.1 Opptak
RUK tar opp medlemmer i alderen 14 til 18 år etter prøvespill. Forutsetning for opptak og fortsatt
medlemskap er at vedkommende også er medlem i et skolekorps tilhørende NMF Rogaland.
Musikanten er da sikret medlemskap fram til 31. juli det året man fyller 19.
2.2 Venteliste
Kandidater som anses som gode nok, men som det ikke er plass til, får tilbud om å stå på venteliste,
og er således prioritert ved frafall av aktive medlemmer i korpset. Ventelisten gjelder for en sesong av
gangen.
2.3 Registrering
Medlemmer må hver høst registrere seg for ny sesong på skjema som sendes ut elektronisk i august
hvert år.
2.4 Utmelding
Utmelding før fylte 19 år skal skje skriftlig og med minst en måneds varsel.
2.5 Permisjon
Permisjon grunnet andre forhold enn viktige arrangementer i eget skolekorps må søkes om til
regionstyret. Permisjon gis ikke for hele sesonger.
2.6 Suspensjon/eksklusjon
Disiplinære tiltak kan iverksettes overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler
og vedtak, eller er til skade for musikkorpsets aktivitet. Regionstyret kan suspendere medlemmer for et
bestemt tidsrom.
I grovere brudd på vedtekter og reglement kan medlemmer ekskluderes. Eksklusjonssaker behandles
av regionsstyret.
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§ 3 PLIKTER
Alle medlemmer plikter å følge RUK’s reglement og vedtekter.
Alle nye medlemmer skal skriftlig akseptere tilbud om medlemskap. Dette er også en bekreftelse på at
gjeldende reglement er lest og forstått. Medlemmer under 18 år skal også ha underskrift av foresatte
før medlemskapet trer i kraft.
RUKs aktivitetsplan legges i god tid før sesongstart. Medlemmene plikter å varsle sine respektive
korps om RUK’s aktivitetsplan så snart denne foreligger. Ved kollisjoner skal RUK normalt ha
førsteprioritet. Unntak kan gjøres for viktige arrangementer i medlemmets skolekorps. Skriftlig
permisjonssøknad fra RUK-samling må da forelegges administrasjonen i NMF Rogaland så tidlig som
mulig.

§ 4 KONTINGENT
Kontingenten fastsettes årlig av regionstyret, og skal betales hvert halvår på tilsendt faktura med
betalingsfrister gitt av administrasjonen. Utgifter til uniformsskjorte kommer i tillegg.
Ved utmelding refunderes normalt ikke betalt kontingent. I spesielle tilfeller kan man søke regionstyret
om refusjon.
§ 5 TILLITSVALGTE
RUK skal ha to tillitsvalgte, som velges blant medlemmene på sesongens første samling.
§ 6 ØKONOMI/DRIFT
RUK skal driftes innenfor vedtatt budsjett og de rammer regionstyret gir. Musikanter og foresatte kan
selv iverksette aktiviteter som ikke belaster totalregnskapet i NMF Rogaland.
Engasjement av teknisk arrangører og instruktører foretas av administrasjonen i NMF Rogaland.
Dirigent ansettes av Regionstyret for tre sesonger av gangen.
§ 7 TRYGGE AKTIVITETER
Under mottoet ”trygg og tilstede” skal samlinger og reiser i RUK-regi tilfredsstille de krav NMF stiller,
blant annet i sin beredskapsplan. På alle RUKs aktiviteter skal det være en ansvarlig leder tilstede,
utnevnt av regionstyret. Det er nulltoleranse for bruk av rusmidler på samlingene.
§ 8 UENIGHETER OG TVISTER
Uenighet/tvister om vedtektenes forståelse forelegges regionstyret.
§ 9 NEDLEGGING
Nedlegging av RUK kan kun besluttes på regionting etter gyldig vedtak.
§ 10 VEDTEKTSENDRINGER
Regionstyret vedtar vedtektsendringer.

Vedtekter og reglement for Rogaland Ungdomskorps er lest og godkjent.
Sted og dato: …………………………………………………………………

_____________________________

___________________________

Underskrift musikant

Underskrift foresatte
dersom musikanten er under 18 år
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