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§1 Navn og formål
1) Foreningens navn er Bergen Jazzforum og har sitt  
 sete i Bergen.
 Foreningen ble stiftet 3. oktober 1972.
2) Foreningens formål er å fremme musikkmiljøet i  
 Bergen og omland, samt avvikle konserter jevnlig.
3) Foreningen skal være medlem av Norsk Jazzforum.

§2 Medlemsskap 
1) Alle kan bli medlem av foreningen. Medlemsskapet  
 er gyldig når kontingent er betalt. Alle medlemmer  
 har rett til å delta i klubbens virksomhet og har rett  til  
 å  delta på årsmøtet og  bestemme foreningens form  
 og virksomhet. 
2) Medlemskontingenten fastsettes av styret.
3) Medlemsskapet er personlig og gir rimeligere adgang  
 til de fleste av foreningens arrangement.
4) Et medlem som motarbeider foreningens virksomhet  
 og formål, kan etter å ha forklart seg for styret,  
 ekskluderes for en periode.

§3 Organisasjon
1) Årsmøtet er foreningens øverste organ og består av  
 foreningens medlemmer.
2) Styret leder foreningen, og utfører også praktiske  
 oppgaver knyttet til foreningens virksomhet.
3) Daglig leder forestår den daglige driften av foreningen.  
 Daglig leder tilsettes av styret, og er styrets sekretær.  
 Styret tilsetter også eventuell øvrig administrasjon.
4) Ytterligere arbeid som kreves for å gjennomføre  
 foreningens oppgaver baseres hovedsakelig på  
 frivillig arbeid.

§4 Årsmøtet
Årsmøtet skal avholdes hvert år før 1.mai.
Årsmøtet skal:

1) Velge møteleder og to referenter som også skal  
 underskrive protokoll.
2) Godkjenne innkalling og sakspapirer.
3) Behandle styrets årsberetning.
4) Behandle foreningens regnskap og revisors  
 beretning.
5) Behandle innkomne forslag. Disse må være styret i  
 hende senest 2 uker før årsmøtet.
6) Velge styremedlemmer.
7) Velge styreleder fra styrets medlemmer hvis vervet er  
 til valg.
8) Velge revisor. Styret skal fremlegge forslag til revisor.
9) Velge valgkomité.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. 
Det vil si ved kunngjøring minimum 3 uker før avholdelse. 
Saksdokumenter skal være tilgjengelig for medlemmene 
senest en uke før årsmøtet. Stemmeberettigede er alle 
som har betalt medlemskontingent  for inneværende 
periode. Vedtak kan fattes ved alminnelig flertall, unntatt 
vedtektsendringer, som krever to tredjedels flertall.

§5 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret 
bestemmer det, eller når minimum 10% av foreningens 
medlemmer krever det. Det skal innkalles med minimum 
2 ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle 
den eller de saker som kravet om ekstraordinært årsmøte 
omfatter og som er kunngjort i innkallingen.

§6 Valgkomité
Valgkomiteen består av 3 personer. Valgkomiteen 
innhenter, vurderer og fremmer forslag til styremedlemmer 
samt styreleder når denne er på valg. Valgkomiteen gir 
sin innstilling til årsmøtet. Valgkomiteen plikter å gjøre 
sine forslag tilgjengelig for medlemmene senest én uke 
før årsmøtet. Styret legger frem forslag til valgkomité.

§7 Styret
Styret velges av årsmøtet. Det skal være sju styre-
medlemmer – inkludert styreleder. Årsmøtet velger styre-
leder. For øvrig konstituerer styret seg selv. Leder og 3 
styremedlemmer velges for 2 år. Ved frafall i perioden har 
styret rett til å utpeke vararepresentanter fram til neste 
årsmøte. 

Styrets oppgaver:
- Styret forestår forvaltning av foreningen, og skal sørge  
 for en forsvarlig drift og organisering av foreningens  
 virksomhet.
- Styret fastsetter planer, budsjett og retningslinjer  
 for foreningens virksomhet. Styret skal føre tilsyn med  
 denne, og påse at regnskapsførsel, økonomi og  
 daglig ledelse er godt ivaretatt.
- Styremedlemmene skal delta i foreningens praktiske  
 oppgaver. 
- Styret ansetter daglig leder og evt. annet personell,  
 samt fastsetter deres lønns- og arbeidsvilkår. Styret  
 utarbeider instruks for stillingene. 
- Styret innkaller til årsmøte og evt. andre  
 medlemsmøter.

Daglig leder og evt. annen administrasjon har møteplikt, 
samt tale- og forslagsrett på styrets møter.

§8 Vedtak
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av 
styremedlemmene er til stede, etter at innkallelse er 
sendt alle. Vedtak fattes med alminnelig flertall og hvert 
styremedlem har 1 stemme. Ved stemmelikhet har 
styreleder dobbel stemme.

§9 Regnskap
Regnskapet skal føres i samsvar med de til enhver 
tid gjeldende regnskapsregler og prinsipper for god 
regnskapsskikk. Foreningens regnskap skal avsluttes 
per 31.12. Styret og foreningens revisor skal til enhver tid 
kunne få innsyn i foreningens regnskap. 

§10 Vedtektsendringer
En vedtektsendring kan bare foretas av årsmøtet eller 
ekstraordinært årsmøte og krever to tredjedels flertall 
blant de frammøtte stemmeberettigede.

§11 Oppløsning
Oppløsning av foreningen kan bare skje ved at 
det ordinære årsmøtet med fire femtedels flertall 
bestemmer dette, og videre at vedtaket blir stadfestet 
på ekstraordinært årsmøte en måned senere. Dersom 
oppløsning blir vedtatt skal foreningens midler disponeres 
til musikkformål.
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