
PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE

Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk.

Til stede som stiftere var:

 Kari Knudsen
 Kristin Værholm
 Ferenc Macsali
 Betzy Bell Louis
 Cecilie Svanes
 Hilde Cecilie Matre

* * *

Følgende vedtekter for Sommerstryk ble vedtatt:

VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK

Sommerstryk ble stiftet den 17. oktober 2008.

1. FORMÅL OG OPPGAVER

Sommerstryk er en selveiende forening som har til formål å vekke og 
stimulere interessen for musikk ved å:
- bidra til å utvikle varige, positive og berikende musikkopplevelser for 
barn og unge
- gi anledning til å spille sammen i orkester under kyndig ledelse
- årlig arrangere et sommerkurs for barn og unge

2. MEDLEMSKAP

2.1 Opptak 

- medlemmer er de til enhver tid deltagende medlemmer på det årlige 
sommerstrykkurs
-støttemedlemmer er spillende medlemmers foresatte

2.2 Medlemskategorier

I. Spillende medlemmer
-  medlemmer  må  spille  et  strykeinstrument  og  være  opptatt  til 
sommerstryk



II. Støttemedlemmer
- alle spillende medlemmers foresatte,
- 
2.3 Søknad om medlemskap

-innmelding skjer ved opptak til sommerstryk. Utmelding skjer dersom 
man ikke deltar på neste års arrangement
- Søknaden skal  være undertegnet  av foresatt.  Elektronisk  aksept  av 
innsending av søknad regnes som signatur

2.4 Enkeltmedlemmenes rettigheter og plikter

- Alle  medlemmer  har  rett  til  å  øve  innflytelse  på  årsmøte  og 
foreningsmøter innen rammen av gjeldende vedtekter.

- Medlemmer som har fylt 12 år,  er valgbare til  orkesterets styrer og 
utvalg.

- Alle  medlemmer  plikter  å  betale  sin  kontingent  som  vil  være  lik 
deltakeravgiften der styret har fullmakt til å sette kontingent i henhold til 
inntekter og utgifter for at budsjettet skal gå i balanse.

- Møte  til  rett  tid  til  de  øvelser,  arrangementer  o.l.  som foreningen 
fastsetter/deltar i.

-Alle medlemmer må ha gyldig og fungerende e-postadresse

2.5 Valgkomite

- Det skal velges en valgkomité på 3 medlemmer hvorav en fra styret. 
Valgkomiteen  fremmer  forslag  til  leder,  styremedlemmer, 
varamedlemmer  og  ny  valgkomite  for  neste  årsmøte.  Styrets 
representant innkaller valgkomiteen til møte i god tid før neste årsmøte. 
De av komiteen foreslåtte kandidater må ha sagt seg villige til å ta i mot 
valg. Første valg av nytt styre skal skje på årsmøtet i forbindelse med 
sommerstryk 2010 deretter årlig i juni/juli

3. STYRETS PLIKTER 

I Innad i Sommerstryk

- Planlegge neste Sommerstryk i samarbeid med kunstnerisk leder, slik 
at styret, kunstnerisk leder og andre instruktører kan arbeide målbevisst 
for dette.



- Fordele  arbeidsoppgaver,  slik  at  alle  som har  tillitsverv  får  et  klart 
ansvarsområde.

- Holde møter for å følge opp vedtak.

- Sørge for best mulig øvings- og instruksjonslokaler.

- Føre vedtaksprotokoll fra styremøtene. Utskrift av protokollen sendes 
alle  styremedlemmer,  kunstnerisk  leder  og  evt.  andre 
samarbeidspartnere.

- Utarbeide årsmelding med regnskap og medlemsliste innen fastsatte 
frister.

- Etter hvert årsmøte og sommerstryk utarbeides det rapport og budsjett. 

4. ÅRSMØTET

Årsmøtet er Sommerstryks høyeste myndighet. Årsmøte holdes en gang i 
året under arrangering av årets sommerstryk
Begge  medlemskategorier  har  like  rettigheter  på  årsmøtet  med  den 
begrensning som gjelder stemmerett.

4.1 Innkalling.

Innkalling til årsmøtet kunngjøres per e-post for medlemmene med minst 
4 ukers varsel. Saker som medlemmene ønsker tatt opp på årsmøtet må 
være innkommet  til  styret  senest  2 uker  før  møtet.  Saksliste  sendes 
medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.
Innkallingen og saksliste kan sendes elektronisk per e-post. 
Foretrukket kommunikasjonsform medlemmer og styre i mellom er via e-
post

4.2 Konstituering

Årsmøtet konstitueres slik:
- Valg av møteleder.
- Registrering av de fremmøtte.
- Valg av referent.
- Godkjenning av saksliste og forretningsorden.

4.3 Saksliste

- Konstituering
- Styrets årsmelding.
- Revidert regnskap for siste kalenderår med medlemsliste 



- Medlems/deltakeravgift og budsjettforslag.
- Innkomne saker og saker styret vil ha behandlet på årsmøtet.
- Valg i henhold til pkt. 5.

Årsmøtet kan bare behandle saker som er oppført på sakslista.

4.4 Stemmerett har:

- Alle spillende medlemmer som har fylt 12 år innen årsmøtet.
- Alle støttemedlemmer.
-  Der  et  spillende  medlem  over  12  år  benytter  stemmerett  har 
støttemedlem i familien ikke stemmerett. 
-  Der  spillende medlem over  12  år  ikke  benytter  stemmerett  har  et 
støttemedlem i familien stemmerett

Styret  har  ikke  stemmerett  under  godkjenning  av  årsberetning  og 
regnskap.
Alle saker avgjøres med alminnelig flertall unntatt vedtektsendringer som 
krever 2/3 flertall.av de fremmøtte på årsmøtet. 
Ved stemmelikhet har styrelederen dobbeltstemme.

4.5 Ekstraordinært årsmøte

kan innkalles med 2 ukers varsel dersom
- 1/3 av medlemmene krever det, eller etter vedtak i styret.

5. VALG

På årsmøtet velges:

- Styre på minimum 4 medlemmer som består av:
- Leder, som velges separat,
- Minst 2 styremedlemmer,
-1 eller 2 kunstneriske ledere

- 

Styret konstituerer seg selv.

Alle  valg  er  for  2  år,  dog  slik  at  ved  første  valg  velges  2  av 
styremedlemmene og 

6. OPPLØSNING/NEDLEGGELSE AV SOMMERSTRYK

Forslag om oppløsning/nedleggelse av Sommerstryk må behandles på 
ordinært  årsmøte.  Til  oppløsning/nedleggelse  kreves  minst  3/4 



stemmeflertall av de fremmøtte på årsmøtet. Ved oppløsning bestemmer 
årsmøtet hvordan orkesterets midler skal forvaltes.

* * *

Som møteleder ble valgt Ferenc Macsali.

Utpekt til å underskrive protokoll Ferenc Macsali og Kari Knudsen.

Stiftelsesdokumentet og vedtekter ble fremlagt. Det kom ikke forslag om 
endringer  i  vedtektene.  Foreningen  ble  så  besluttet  stiftet.  Man  gikk 
deretter over til valg av styre.

Som styrets leder ble valgt Ferenc Macsali. Herman Gransvei 11a, 5162 
Laksevåg

Som styrets medlemmer ble valgt:

 Kari Knudsen, Nykirkealmenning 3, 5005 Bergen
 Kristin Værholm, Jonas Lies vei 9, 5053 Bergen
 Betsy Bell Louis, Herman Grans vei 11A, 5162 Laksevåg
 Cecilie Svanes, Lappen 18, 5009 Bergen
 Hilde Cecilie Matre, Cappes vei 4, 5018 Bergen

Foreningen ble erklært konstituert og møtet hevet.

Sted,                                den

___________________________ _____________________________
Ferenc Macsali Kari Knudsen


