VEDTÆGTER
§ 1.
Navn - Formål - Tilhørsforhold
A: Landsorganisationens navn er
DANSK SANGER-FORBUND (DSF).
Forbundet er stiftet den 8. november 1925.
B: Landsorganisationens formål er at virke for
fremme af amatør-mandskorsangen.
C: Landsorganisationen er associeret Dansk
Amatør Musik (DAM) og tilsluttet Nordisk
Sangerforbund (NSF) og Musik i Norden
(MiN).
§ 2.
Medlemmer
A: Landsorganisationens medlemmer er amatørmandskor.
§ 3.
Repræsentantskabet
A: Repræsentantskabet er landsorganisationens
højeste myndighed. Medlemskorene udpeger
selv deres repræsentanter til hvert
repræsentantskabsmøde. Hvert kor har 1
stemmeberettiget repræsentant.
B: Ordinært repræsentantskabsmøde, der af
bestyrelsen indvarsles dels i Musikmagasinet,
dels skriftligt til korene med mindst 1 måneds
varsel, afholdes på ulige årstal i april kvartal med
følgende dagsorden:
1. Valg af ordstyrer og referent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Årsregnskaberne fremlægges til
godkendelse.
4. Vedtagelse af budget og kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
a. Formand.
b. Kasserer.
c. 6 bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
8. Nedsættelse af musikudvalg.
9. Drøftelse af fremtidige aktiviteter.
10. Eventuelt.

C:

D:

Forslag fra medlemmerne må for at komme til
behandling på det ordinære repræsentantskabsmøde være indgivet til bestyrelsen
senest 14 dage før mødets afholdelse.
De reviderede regnskaber udsendes af
kassereren sammen med mødets indvarsling og
dagsorden.
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
afholdes, når det begæres af mindst en tredjedel
af medlemskorene, eller når bestyrelsen ønsker
det. Det indvarsles med mindst 1 måneds varsel
og senest 1 måned efter, at begæringen er
fremsat.
Mødets dagsorden skal oplyses samtidig med
indkaldelsen.
Alle vedtagelser sker ved simpel stemmeflerhed
blandt de mødte repræsentanter. Dog kan
beslutning om ændring af landsorganisationens
vedtægter kun træffes, såfremt mindst to
tredjedele af de mødte repræsentanter stemmer
herfor.

E:

Referat af forhandlinger og beslutninger
udsendes til landsorganisationens medlemmer
senest 1 måned efter mødets afholdelse.

§ 4.
Bestyrelsen
A: Mellem repræsentantskabsmøderne varetages
landsorganisationens interesser af bestyrelsen.
B: Bestyrelsens medlemmer vælges af
repræsentantskabet. Landsorganisationens
formand og kasserer vælges personligt. De 6
bestyrelsesmedlemmer vælges af repræsentantskabet, så alle landsdele så vidt muligt er
repræsenteret i bestyrelsen.
Repræsentantskabet vælger tre dirigenter som
bestyrelsens musikudvalg.
C: Repræsentantskabet vælger 2 revisorer og 1
revisorsuppleant.
D: I tilfælde af et bestyrelsesmedlems fratræden
eller forfald supplerer bestyrelsen sig med et
medlem fra samme geografiske område.
E: Bestyrelsen udpeger en nodearkivar, som er 4.
medlem af musikudvalget.
F:
Bestyrelsen udpeger en redaktør af medlemssiderne i Musikmagasinet samt en redaktør af
forbundets hjemmeside
G: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
§ 5.
Økonomi - Regnskab - Budget
A: Det af repræsentantskabet vedtagne kontingent
til landsorganisationen opkræves af kassereren.
B: Landsorganisationens regnskabsår er
kalenderåret.
C: Bestyrelsen lader landsorganisationens
regnskab revidere af de af repræsentantskabet
valgte revisorer.
D: Bestyrelsen udarbejder budget for den
kommende 2 års periode og forelægger dette for
repræsentantskabet til godkendelse eller
ændring.
§ 6.
Opløsning
A: Landsorganisationen kan kun opløses, såfremt
mindst to tredjedele af de mødte repræsentanter
på et ordinært repræsentantskabsmøde og et
ekstraordinært repræsentantskabsmøde, afholdt
tidligst tre måneder senere, stemmer herfor.
B: Samtidig træffes beslutning om anvendelse af
landsorganisationens midler.
Vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde
den 12. juni 1993.
Ændret på de ordinære repræsentantskabsmøder 10.
juni 1995, 3. maj 1997, 26. april 2003, 4. juni 2005, 9.
juni 2007 og 6. april 2013.

