Ung Nordisk Musikk Norge
Vedtekter og retningslinjer for organisatorisk drift.
Vedtatt på UNM Norges generalforsamling 22.03.2012.

A. UNMs STRUKTUR OG FORMÅL
§1. Foreningens navn og organisasjon
a) Foreningens navn er Ung Nordisk Musikk Norge (UNM Norge).
b) Foreningen er norsk avdeling av Ung Nordisk Musikk. Det fellesnordiske årsmøtet med de fem likeverdige
avdelingene er høyeste administrative organ. For saker som bare gjelder UNM Norge er generalforsamlingen høyeste
administrative organ.
§2. Foreningens formål
a) Fremme ung norsk samtidsmusikk i et nordisk forum.
b) Sørge for norsk deltagelse og fremførelser av musikk av norske komponister t.o.m. 30 ved den årlige festivalen.
c) Hvert 5. år selv arrangere festivalen i Norge.

B. UNM NORGES STRUKTUR OG ARBEIDSOPPGAVER
§3. Ordinær generalforsamling
a)
b)
c)
d)
e)

Det fellesnordiske årsmøtet avholdes innen 1. mars hvert år. (Se §1b.)
Ordinær generalforsamling i UNM Norge holdes hvert år innen 1. april med 14 dagers varsel. (Se §1b.) Deltakere på
generalforsamlingen er foreningens medlemmer og styret. (Se §8.)
Det kan bare stemmes ved personlig fremmøte. Dersom minst én deltaker krever det, skal avstemningen foretas
skriftlig.
Dagsorden skal inneholde følgende punkter: Valg av møteleder, godkjenning av innkalling, godkjenning av dagsorden,
godkjenning av årsmelding og årsregnskap.
Styret er selvsupplerende, se §5b, og det gjennomføres ikke ordinære valg på styret. Generalforsamlingen kan med 2/3
flertall løse styret fra sine verv. Deretter kan den velge nytt styre med alminnelig flertall.

§4. Ekstraordinær generalforsamling
a)

Ekstraordinær generalforsamling skal innkalles dersom minst ett styremedlem eller minst 3 medlemmer forlanger det.
Et slikt møte kan innkalles med 14 dagers varsel, og kan bare behandle de saker som er nevnt i innkallingen.
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§5. Styret
a) Styret er foreningens høyeste faglige beslutningsorgan.
b) Styret består til enhver tid av minimum 2, maksimum 6 personer, inkludert leder og nestleder. Nestleder er også
kasserer.
c) Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av styremedlemmene, inkludert lederen, er tilstede. Styret kan ikke ta
formelle beslutninger uten lederens tilstedeværelse. (Se §6c)
d) Vedtak i styret fattes med alminnelig flertall. Tidligere vedtak kan omgjøres med 2/3 flertall.
e) Lederen har dobbel stemme ved stemmelikhet.
f) Styret alene oppnevner hvert år en faglig kvalifisert jury bestående av 3-5 personer som bedømmer innsendte verk.
Styret oppnevner forøvrig de komiteer det til enhver tid finner hensiktsmessig.
g) Styret forplikter seg til å følge faglige avgjørelser fra den årlig oppnevnte jury ved bedømmelse av innsendte verk til
fremføring. Juryens identitet og vurdering er anonym inntil avgjørelse er fattet. Deretter plikter styret å bekjentgjøre
bedømmelsen og juryens identitet.
§6. Lederen
a) Lederen er foreningens øverste administrative leder. (Se §1b.)
b) Lederen er ansvarlig overfor styret, og plikter å holde det orientert om foreningens drift.
c) Lederen er ansvarlig for foreningens økonomi, og plikter å til enhver tid kontrollere at alle økonomiske disposisjoner er
i tråd med norsk lovverk. (Se §7b.)
d) Generalforsamlingen kan løse lederen fra sin stilling dersom denne motarbeider foreningens interesser eller viser seg
uansvarlig på annen måte. Dette krever 2/3 flertall.
§7. Nestlederen
a) Nestlederen overtar lederens oppgaver i styret ved dennes fravær.
b) Nestlederen er lederens nærmeste administrative samarbeidspartner. Nestlederen har den daglige kontrollen med
økonomien som kasserer og plikter å holde lederen orientert til enhver tid. (Se §6c.)
c) Generalforsamlingen kan løse nestlederen fra sin stilling dersom denne motarbeider foreningens interesser eller viser
seg uansvarlig på annen måte. Dette krever 2/3 flertall.
§8. Medlemmer
a)

b)

c)

Alle norske statsborgere som fyller til og med 30 år i det gjeldende festivalår kan være medlemmer i foreningen
UNM Norge. Utenlandske statsborgere som bor eller studerer i Norge ved dato for søknadsfrist er unntatt
nasjonalitetsregelen. Komponister som studerer til bachelor i komposisjon I Norge ved dato for søknadsfrist er unntatt
aldersregelen.. Mulighet for innsendelse kunngjøres i utlysning minimum 1 måned før fristen for dette.
Alle som har sendt inn bidrag i samsvar med forutsetningene i § 8a og retningslinjer gitt i utlysningen er
medlemmer i foreningen UNM Norge. Medlemskapet står i inntil 2 år etter siste innsendelse (dvs. til utgangen av
desember året etter siste festival det ble sendt inn bidrag til), men opphører når ikke forutsetningene fra § 8a lenger er
oppfylt.
Innsenderne kan reservere seg mot medlemskap. Dette gjøres skriftlig ved innsendelsen. Reservasjonen får ingen
konsekvenser for verkvurderingen eller for eventuell deltakelse ved festivalen. Hovedinnholdet i § 8 må gjøres kjent i
utlysningen.

§9. Oppløsning av foreningen
a)

Oppløsning av foreningen skal tas opp på generalforsamlingen, etter å ha vært behandlet av styret.
Oppløsningsforslaget skal sendes styret og medlemmene senest en måned før generalforsamlingen holdes. Ved
behandling av oppløsning må styret være fulltallig. Det kreves 3/4 flertall. Oppløsning kan ikke skje uten samtykke fra
det fellesnordiske årsmøtet.
b) Foreningen er selveiende.
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c)

Styret bestemmer med alminnelig flertall over fordeling av eventuelle resterende midler, i samsvar med UNM Norges
formål. Relevante mottakere kan være studentorganisasjoner, samtidsmusikkensembler, unge kunstnergrupper eller
foreninger etc., med mindre bevilgende myndigheter krever midlene tilbakebetalt.

§10. Endringer i vedtektene
a)
b)
c)

Forslag til vedtektsendringer og ny ordlyd må være tatt med i innkallingen til ordinær generalforamling. Endringer
kan vedtas med alminnelig flertall, med unntak av §9, se §10b og §1b, se §10c.
Vedtak om endring av §9 må ha 3/4 flertall på to påfølgende ordinære generalforsamlinger.
§1b kan ikke endres uten samtykke fra det fellesnordiske årsmøtet.
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