Vedtekter for nyMusikks komponistgruppe

(oppdatert ved årsmøtet 23.02.2017, godkjent av landsmøtet i nyMusikk 28.04.2016)

§1. Formål
nyMusikks komponistgruppe (heretter forkortet NMK) er en organisasjon for komponister og
lydkunstnere i etableringsfasen. NMK er en av nyMusikks lokalavdelinger med base i Oslo, og
arrangerer herfra konserter, workshops og faglige fora, samt arbeider for å bedre
medlemmenes faglige og økonomiske vilkår. NMK fungerer som et forum åpent for debatt og
musikalsk nytenkning, og søker å være et dynamisk samlingspunkt til det beste for sine
medlemmer.
§2. Medlemskap
a. Søknader om medlemskap i NMK vurderes ut fra følgende kriterier:

- søkeren må være i etableringsfasen som komponist/lydkunstener.
- søkeren må kunne dokumentere kunstnerisk og håndverksmessig
selvstendighet, og et aktivt engasjement i samtidsmusikken.

b. Medlemskap i NMK varer i fem år, regnet fra årsmøte til årsmøte. Aktive verv i styret eller
valgkomiteen i løpet av medlemstiden, gir rett til forlenget medlemskap i ett år, eller
maksimum to år dersom vedkommende også har aktivt verv i sjette medlemsår.
Maksimal medlemstid i NMK er dermed syv år.
c. Styret kan tilby utvidet medlemskap til medlemmer som på idealistisk grunnlag gjør et
arbeid i engasjement av NMK som tilsvarer et verv i løpet av medlemstiden. Et
engasjement for NMK gir rett til forlenget medlemskap i ett år, eller maksimum to år
dersom vedkommende fortsetter sitt engasjement i sjette medlemsår.
d. Hvert medlemskap aktiveres ved førstkommende årsmøte etter at medlemskapet er
innvilget, og medlemmene utskrives ved årsmøtet når medlemstiden på fem, seks eller
syv år er utløpt. Medlemskap i NMK forutsetter parallelt medlemskap i en av nyMusikks
lokalavdelinger. Medlemmene er selv ansvarlige for å tegne medlemskap.
e. Søknad om medlemskap sendes til og avgjøres av NMKs styre. Søknader må sendes
innen en bestemt frist i forkant av årsmøtet. NMKs styre er ansvarlige for å fastsette dato
for denne fristen. I særlige tilfeller kan søknader aksepteres etter søknadsfristen, men
aldri senere enn på samme dag som årsmøtet.
f.

Alle medlemmer er valgbare til tillitsverv i NMK.

g. Organisasjonen kan på vegne av medlemmene inngå bindende avtaler om saker
som følger av KOPINORs eller NORWACOs vedtekter og praksis.
h. Medlemmer kan søke permisjon for ett år av gangen, som fortrinnsvis trer i kraft ved
årsmøtet. Medlemmer som innvilges permisjon, kan innen permisjonsårets utgang søke
om ett års forlengelse av inneværende permisjon. Permisjonen kan maksimalt vare i tre

år, og må tas sammenhengende. Alle permisjonssøknader må komme innen én måned
før permisjonen skal tre i kraft.
i.

Eventuell utmelding skjer til NMKs styre.

§3. Årsmøte
a. Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen 1. mars. Medlemmene innkalles med
minst 14 dagers varsel. Med innkallingen skal følge saksliste, referat fra forrige årsmøte,
årsmelding, årsregnskap og forslag til budsjett for det inneværende år, samt
valgkomiteens innstilling. Kopi av innkallingen med vedlegg sendes nyMusikks
administrasjon.
b. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede.
c. NMKs ordinære årsmøte skal:

-

avgjøre årsmøtets beslutningsdyktighet.
velge møteleder og referent.
behandle og eventuelt godkjenne innkalling og dagsorden.
behandle og eventuelt godkjenne referat fra forrige årsmøte.
behandle og eventuelt godkjenne årsmelding og årsregnskap for det foregående
år.
behandle og eventuelt godkjenne budsjett for inneværende år, herunder også
fastsette styrehonorarer og eventuelle kontingenter.
velge styre, leder og kasserer.
oppnevne valgkomité og valgkomitéleder for neste års valg. Styret kan oppnevnes
som valgkomité.
behandle andre saker som er angitt i innkallingen.

d. Avstemning skjer ved personlig fremmøte. Dersom minst ett av de tilstedeværende
medlemmene krever det, skal avstemningen foretas skriftlig. Medlemmer som er
forhindret fra å møte, har anledning til å avgi stemme via stedfortreder med skriftlig
fullmakt eller avstemme skriftlig (evt. per e-post) over de sakene som er angitt i
innkallingen.
e. Ethvert medlem har rett til å få behandlet sine forslag på årsmøtet. Forslag til
årsmøtesaker og vedtektsendringer må fremmes skriftlig for styret innen 10. januar.
f.

Referat fra årsmøtet sendes nyMusikks administrasjon senest to uker etter at møtet fant
sted.

§4. Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når enten årsmøtet, styret eller 1/4 av medlemmene krever
det. Slikt møte innkalles med 14 dagers varsel, og kan bare behandle de saker som er nevnt i
innkallingen.

§5. Styret
a. Styret består av 5 medlemmer inkludert NMKs leder. Styret ivaretar alle NMKs funksjoner.
b. Styret er beslutningsdyktig når alle styremedlemmene er innkalt og minst 3
styremedlemmer er til stede, inkludert leder.
c. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.
d. Alle styreverv, inkludert leder, velges for ett år av gangen.
e. Avtroppende leder må gjenvelges som ordinært styremedlem.
f.

Tre av styrets fem medlemmer må gjenvelges, for å oppnå en god rutineoverlevering,
kontinuitet og regelmessighet i NMKs aktiviteter.

g. Det strebes mot å skape en bredde i styresammensetning med hensyn til kunstnerisk og
geografisk bakgrunn og kjønnsrepresentasjon.
h. Det skal velges minst 2 vararepresentanter, som må holde seg orientert, og som møter
ved behov.
i.

Styret har ansvar for å:

-

ivareta medlemmenes faglige og økonomiske rettigheter.
avholde årsmøte og eventuelt fungere som valgkomité.
vurdere og eventuelt godkjenne opptak av nye medlemmer.
godkjenne og søke om bestillingstøtte på vegne av medlemmene.
planlegge økonomi og sende søknader om økonomisk støtte i samråd med daglig
leder i nyMusikk, utarbeide rammebudsjetter for NMKs aktiviteter, sette opp
budsjett og regnskap, samt skjøtte den daglige økonomi.
- sørge for all informasjon til medlemmene og til nyMusikks øvrige organer i
samarbeid med nyMusikks administrasjon.
- planlegge og gjennomføre konserter, verksteder, seminarer, faglige
sammenkomster og andre aktiviteter.
j.

Representasjon i følgende organer fordeles mellom styremedlemmene ved første
styremøte etter ordinært årsmøte:

-

Landsmøte (fast plass for NMKs leder)
KOPINOR
NORWACO
Opphavsrettforeningen

k. Økonomisk godtgkjøring kan vedtas av årsmøtet.

§6. NMKs leder
Lederen plikter som medlem av landsmøte i nyMusikk å holde seg orientert om nyMusikks
generelle drift og profilering, for på best mulig måte å sikre overensstemmelse mellom
nyMusikks og NMKs interesser. Lederen har ansvaret for at alle tillitsvalgte utfører sine oppgaver
i henhold til instrukser og vedtak. Økonomisk godtgjøring kan vedtas av årsmøtet.
§7. Valgkomiteen
Valgkomiteen skal starte arbeidet medio desember. Styreleder gir beskjed. Rutiner for
prosessen:

- Valgkomiteen skal ta kontakt med styrets medlemmer for å kartlegge hvem som går

ut, enten på grunn av opphør av medlemskap eller etter eget ønske.
- Hvis det er ønske om skifte ut sittende representant, skal vedkommende ha
begrunnet beskjed før det tas kontakt med motkandidat. Motkandidaten skal gjøres
kjent med at sittende representant ikke har frasagt seg gjenvalg.
- Valgkomiteens innstilling skal være styret i hende minst to uker før årsmøtet slik at
den kan sendes ut til medlemmene før årsmøtet.
§8. Eksklusjon
Et medlem kan ekskluderes dersom vedkommende:

- ikke overholder foreningens vedtekter.
- opptrer på en måte som må kunne antas å skade foreningen eller dens omdømme.
Avgjørelse om eksklusjon skal treffes av et enstemmig og fulltallig styre. Før avgjørelsen tas skal
vedkommende medlem få anledning til å uttale seg. Styrets beslutning kan ankes til årsmøtet
innen 1 måned etter vedtaket.
§9. Regnskap
NMK fører eget regnskap. Regnskapsåret løper fra 1. januar til 31. desember. Årsmøtet velger
kasserer, som også er regnskapsansvarlig, fra det nye styret.
§10. Vedtektsendringer
a. Ethvert medlem kan foreslå vedtektsendringer. Forslag til vedtektsendringer og ny
ordlyd må være tatt med i innkallingen til NMKs ordinære årsmøte.
b. Vedtektsendringer skal behandles av årsmøtet, og kan godkjennes med alminnelig
flertall, med unntak av §11 Nedleggelse, se §10 bokstav c
c. Godkjenning av endring av §11 Nedleggelse må ha 3/4 flertall på to påfølgende
ordinære årsmøter.

§11. Nedleggelse
a. Forslag om nedleggelse av NMK skal sendes styret og medlemmene senest en måned
før årsmøtet holdes.
b. Nedleggelse må godkjennes av NMKs årsmøte med 3/4 flertall, der minst halvparten av
NMKs medlemmer er til stede.
c. Vedtak om nedleggelse fattes av nyMusikks landsmøte.
d. nyMusikks landsmøte kan på selvstendig grunnlag og med 3/4 flertall vedta
nedleggelse av NMK.
e. Eventuelle resterende bevilgede eller mottatte midler returneres bevilger eller søkes
overført nyMusikk sentralt. Eventuelle øvrige resterende midler overføres nyMusikk
sentralt.

