Vedtekter for Østnorsk jazzsenter
(Vedtatt årsmøte 09.11.1997; revidert ekstraordinært årsmøte 31.05.2000; revidert årsmøte 16.03.2002;
revidert årsmøte 02.05.2003, revidert årsmøte 01.04.2006, revidert årsmøte 24.04.2010, revidert årsmøte 28.
april 2012, sist revidert på årsmøte 5.april 2014.)

§ 1.

Navn
Foreningens navn er Østnorsk jazzsenter.

§ 2.

Formål
Østnorsk jazzsenter har som formål på ideelt grunnlag å spre
kunnskap om og øke forståelsen og interessen for jazz og
beslektede musikkformer i fylkene Østfold, Akershus, Oslo,
Hedmark, Oppland, Buskerud og Vestfold.

§ 3.

Medlemmer
Alle medlemmer av Norsk jazzforum som sogner til det geografiske
området foreningen dekker er medlemmer av foreningen.

§ 4.

Årsmøte
Til årsmøtet kan hvert medlemslag møte med en stemmeberettiget
representant. Hver representant har én stemme.
Fra musikergrupperingen kan alle medlemmer stille på årsmøtet.
Hver representant har én stemme.
Det er ikke anledning til å stille med fullmakt.
Styret har stemmerett unntatt ved behandlingen av beretning og
regnskap.
Medlemslagene har rett til å møte med inntil 2 observatører som har
talerett.
Årsmøtet avholdes hvert andre år og innen utgangen av mai.
Årsmøtet skal ved siden av å behandle styrets beretning, regnskap
og visjon- og strategiplan for foreningen, velge styre og utpeke
revisor. Årsmøtet skal også velge valgkomité med tre medlemmer
etter innstilling fra styret.
Alle vedtak på årsmøtet fattes med simpelt flertall, bortsett fra
saker som gjelder vedtektsendringer. Her kreves 2/3 flertall.
Årsmøtet skal innkalles med 6 ukers varsel. Saker til behandling må
være styret i hende senest 4 uker før møtet finner sted, og
sakspapirene skal sendes ut til medlemmene senest 1 uke før møtet
finner sted.
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§ 5.

§ 6.

Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når minst 25 % av
medlemmene eller styret krever dette.
Det ekstraordinære årsmøtet kan ikke behandle andre saker enn de
som er omtalt i innkallingen.
Styret
Styret skal ha seks medlemmer, inklusive leder, og to
varamedlemmer. Styret, inklusive varamedlemmer, velges av
årsmøtet for to år ad gangen. Årsmøtet velger styreleder særskilt.
Styret skal settes sammen slik at det som kollegium på en god måte
kan ivareta medlemsgruppenes interesser og behov og innehar en
kompetanse som dekker hele foreningens ansvarsområde.
Vedtak i styret kan fattes når minst tre medlemmer er til stede.
Vedtak fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet avgjør
styreleders stemme.
Styret har det overordnede ansvar for den løpende virksomheten i
foreningen, herunder økonomien, og skal sørge for at det til enhver
tid finnes vedtatte planer og rutiner som gjør det mulig for styret å
ivareta sitt ansvar på en fullt ut tilfredsstillende måte.
Styret kan opptrette og inndra stillinger og ansetter daglig leder.
Styret kan opprette underutvalg etter behov.

§ 7.

Signatur
Styreleder, økonomiansvarlig i styret og daglig leder har, hver for
seg, fullmakt til å opptre og underskrive på vegne av Østnorsk
jazzsenter. Styret fastsetter den økonomiske rammen for
fullmakten.

§ 8.

Oppløsning
Dersom et årsmøte har vedtatt med minst 2/3 flertall å oppløse
foreningen skal foreningens aktiva tilfalle Norsk jazzforum.

Østnorsk jazzsenter, 5. april 2014
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