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§1 Organisasjon 
Klubbens navn er Swing´n´Sweet Jazzclub, stiftet 19/12-1994. 
 
§2 Formål 
 
2.1 Musikkpolitikk 
Klubbens formål er å fremme jazzmusikk, med hovedvekt  på tradisjonell-, swing- og storbandjazz. Klubben skal være et 
“drivhus” for lokale utøvere, gjennom presentasjon av lokale artister og band såvel som gjesteartister fra inn- og utland. 
Medlemmenes interesser skal være styrende for Klubbens presentasjoner. 
 
2.2 Økonomi 
Klubben skal drives etter non-profit prinsippet og arbeide for økonomisk sikkerhet til fremtidig drift. 
 
§3 Medlemsskap 
 
3.1 Opptak 
Medlemskap i Klubben er personlig. Ved innmelding mottar medlemmet sitt medlemskort. Medlemsskapet er gyldig ved 
betalt kontingent. Medlemmene plikter å rette seg etter Klubbens vedtekter, såvel som bestemmelser fra teknisk 
arrangør/restauratør. 
 

3.2 Medlemsfordeler 
Klubbens medlemmer skal innrømmes redusert billettpris på arrangementer med cover charge. Klubbens aktivitetsprogram 
og eventuelt medlemsblad skal distribueres til medlemmene. Eventuelle privilegier for musikermedlemmer og medlemmer 
som gjør aktiv tjeneste for Klubben, fastsettes av styret. 
 
3.3 Kontingent 
Kontingenten fastsettes av årsmøtet, for henholdsvis vår og høstsesong.  Den betales ved innmelding eller fornying av 
medlemsskap, og gjelder for inneværede sesong (vår eller høst). 
 
3.4 Suspensjon og eksklusjon 
Medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for Klubbens aktiviteter, kan 
styret suspendere for inneværende sesong. I grovere tilfeller kan årsmøtet vedta eksklusjon.  
 
§4 Årsmøte 
 
4.1 Status 
Årsmøtet er Klubbens høyeste myndighet. 
 
4.2 Årsmøteperiode, innkalling og saker til årsmøtet 
Ordinært årsmøte holdes hvert år innen medio februar. Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret eller 1/3 
av medlemmene krever det. Innkalling sendes ut minimum 3 uker før ordinært og 2 uker før ekstraordinært årsmøte. 
 
Styrets årsmelding, revidert regnskap, og valgkomiteens innstilling fremlegges på årsmøtet. Medlemmer må fremme saker 
til behandling på årsmøtet gjennom styret. Slike saker må være styret i hende senest 1 uke før årsmøtet avholdes. Styret 
plikter å legge saker som kommer inn til rett tid frem på årsmøtet. 
 
4.3 Representasjon, rettigheter og voteringer 
På årsmøtet deltar Klubbens medlemmer og gjester invitert av styret. Alle fremmøtte medlemmer har stemmerett, men 
styrets medlemmer har ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap. 
 
 
4.4 Årsmøtets dagsorden 
Årsmøtet skal behandle følgende saker 
1. Konstituering 
a) Åpning 
b) Registrering av fremmøtte medlemmer  
c) Godkjenning av innkalling 
d) Godkjenning av dagsorden 
e) Valg av møteleder 
f) Valg av 2 referenter 
g) Valg av tellekorps 
2. Referat fra forrige årsmøte 
3. Godkjenning av årsmeldingen 
4. Godkjenning av avsluttet og revidert regnskap med revisjonens beretning 
5. Plan og budsjett, herunder fastsettelse av kontingent og valg av teknisk arrangør/restauratør. 



6. Saker fremlagt av styret 
7. Saker fremlagt av medlemmene 
8. Valg 
 
4.5 Valg på årsmøtet 
Årsmøtet skal velge: 

Leder 
4 styremedlemmer 
1 varamedlem 
2 revisorer 
2 medlemmer til valgkomitè 

Styremedlemmer velges for 2 år.  Leder og øvrige tillitsverv velges for 1 år.  Valgene foregår skriftlig dersom noen krever 
det. 
 
§5 Styret 
 
5.1 Sammensetning og konstituering 
Styret består av leder og 4 styremedlemmer. Styret konstituerer seg selv. Følgende ansvarsområder skal fordeles blant 
styremedlemmene : a) sekretær  b) kasserer  c) arrangementsansvarlig  d) booking ansvarlig  e) PR ansvarlig. 
 
5.2 Innkalling til styremøter og beslutninger 
Styremøter skal avholdes regelmessig. Styret innkalles også dersom leder eller minst 3 styremedlemmer finner det 
nødvendig. Styremøtet er beslutningsdyktig når leder og minst 2 styremedlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har 

lederen dobbeltstemme. Styrevedtak skal protokollføres, og protokollene skal sendes styrets medlemmer. 
 
5.3 Årsavslutning 
Styret skal utarbeide årsmelding, og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode. Årsmelding og regnskap legges frem på 
årsmøtet til godkjenning. 
 
5.4 Engasjementer 
Styret foretar engasjement av artister og nødvendig teknisk bistand. Det forutsettes at styret holder seg oppdatert med 
det som skjer på jazzfronten nasjonalt.  Honorar til artister og lydtekniker fastsettes av styret. Alle engasjementer av 
artister skal bekreftes ved undertegnet kontrakt.  
 
5.5 Medlemskontingent styret 
Styremedlemmer får refundert medlemskontingent til klubben for styreperioden. 
 
5.6 Daglig ledelse 
Styret fastsetter stillingsstørrelse, ansettelsesforhold og arbeidsområde for daglig ledelse når klubbens aktivitetnivå, 
omsetning og styrets arbeidsmengde tilsier at det er formålstjenlig og innenfor økonomiske rammer faastsatt av årsmøtet. 
 
§6 Arrangementer 
 
6.1 Arrangementsfrekvens 
Det skal regelmessig avholdes arrangementer i Klubbens regi. Frekvensen avgjøres av styret. 
 
6.2 Informasjon 
Klubbens aktivitetsprogram skal distribueres til medlemmene. Arrangementer skal fortrinnsvis også annonseres i 
dagspresse og andre medier. 
 
6.3 Lokaler 
Styret inngår skriftlige avtaler med teknisk arrangør/restauratør.  
 
§7 Komiteer 
 
7.1 Revisjon 
Revisjonen skal gjennomgå regnskapet hvert år og legge frem beretning for årsmøtet. 
 
7.2 Valgkomite 
Valgkomiteen skal finne fram til valgbare kandidater til de ulike tillitsverv, og legge komiteens innstillling frem for 
årsmøtet. 
 
7.3 Øvrige komiteer 
Styret kan opprette og nedlegge andre komiteer etter behov. 
 
§8 Oppløsning 
 
Oppløsning av Klubben kan kun foretas av to på hverandre følgende årsmøter. Vedtakene krever 2/3 flertall i et lovlig satt 

årsmøte. I tilfelle oppløsning skal Klubbens midler overføres til en veletablert organisasjon/institusjon som fremmer jazzens 
interesse. 
 
§9 Vedtektsendringer 
 
Årsmøtet kan endre disse vedtektene med 2/3 flertall. 
 
Ikrafttredelse: 
Disse vedtekter trer i kraft fra og med 1/6-1995. 


