
VEDTEKTER FOR HAMAR BLUESKLUBB 
 

 
§1 Navn 
 
Klubbens navn er Hamar Bluesklubb. Klubben ble konstituert 01.01.2000. 
 
 
§2 Form og tilslutning 
 
Hamar Bluesklubb er en uavhengig ideell musikkforening, med siktemål å gi sine medlemmer 
et best og mest mulig fast tilbud. Hamar Bluesklubb skal være tilsluttet Norsk Bluesunion og 
skal arbeide etter de samme formål som dette forbundet. 
 
 
§3 Formål 
 
Hamar Bluesklubb har som formål å fremme Blues og beslektede musikkformer. Dette gjøres 
gjennom ivaretakelse og utvikling av blues som musikkform. Klubben skal gi tilbud om 
blueskonserter og klubbkvelder med levende musikk for medlemmer og andre interesserte, 
samt ivareta og fremme lokale og nasjonale utøvere av blues i klubbens nærmiljø.  
 
 
§4 Medlemskap, kontingent og medlemsvilkår 
 
Enhver person som slutter seg til Hamar Bluesklubbs formålsparagraf og medlemsvilkår 
ellers kan bli medlem mot å betale årskontingent. Årskontingent fastsettes av årsmøtet og 
tilbys som Unionsmedlemskap. Medlemmer kommer inn til medlemspris på alle 
arrangementer i regi av klubben. Unionsmedlemskap gir dessuten rett til medlemspris på 
alle arrangementer i regi av bluesklubber tilsluttet NBU (Norsk Bluesunion), samt andre til 
enhver tid gjeldene rettigheter. Medlemskapet gjelder til personen skriftlig melder seg ut av 
klubben, eller ved strykning. Medlem har rett til gjennom demokratiske prosesser og 
beslutninger å påvirke klubbens form og virksomhet. 
 
 
§5 Tap av medlemskap 
 
Tap av medlemskap kan skje ved strykning dersom kontingenten ikke er innbetalt ved 
utgangen av året, eller senest 4 uker før årsmøte finner sted. Strykningen foretas av 
klubbens styre. Ethvert medlem som åpenbart motarbeider Hamar Bluesklubb sine 
vedtekter eller vedtak fattet av styret eller årsmøtet, kan av styret ekskluderes for en kortere 
eller lengre periode. Ekskludert medlem har rett til å tale sin sak på årsmøtet. 
 
 
 
 



 
§6 Årsmøte og medlemsmøter 
 
Årsmøtet er Hamar Bluesklubb sin høyeste myndighet. Årsmøtet holdes en gang pr. år, 
senest innen utgangen av april måned, og kalles inn med minst en måneds varsel. 
Valgkomiteens innstilling vedlegges. Saksforslag skal være styret i hende senest 14 dager før 
årsmøtet. Dagsorden og alle saksforslag skal være tilgjengelig for medlemmene senest 7 
dager før møtet. Andre saker kan ikke tas opp til behandling. Benkeforslag på styreverv kan 
fremlegges på årsmøtet. Årsmøtet skal godkjenne innkallingen, velge møteledelse, behandle 
årsmelding og årsregnskap, samt behandle klubbens program og budsjett for inneværende 
år så langt dette foreligger. Årsmøtet velger et styre på minst 5 medlemmer, hvor minst 2, 
men ikke mer enn halvparten av plassene i styret, velges hvert år. Styremedlemmene velges 
for 2 år, mens styreleder velges for 1 år av gangen. Styret har minimum 2 varamedlemmer 
som velges for 2 år. Valgkomitéen bør bestå av 3 medlemmer som velges for 1 eller 2 år, slik 
at ikke alle er på valg samme år. Komitéen er solidarisk ansvarlig for å rekruttere 
styremedlemmer, og plikter å holde seg orientert med det sittende styret på hva slags roller 
og oppgaver som må fylles. Alle valg foretas med simpelt flertall. Dersom det forlanges av 
noen av de fremmøtte medlemmene, skal de aktuelle valgene foretas skriftlig.  
 
§7 Styret 
 
Styrets oppgave er å ivareta Hamar Bluesklubb sitt formål og funksjon ellers. Styret forplikter 
seg til å følge opp vedtak og retningslinjer fattet av årsmøtet. Styret har ansvar for å 
forberede, samt sørge for at neste årsmøte finner sted. Styret forplikter seg til å inneha sine 
verv mellom to årsmøter. Ved forfall i denne perioden supplerer styret seg selv ved at en 
vararepresentant trer inn i styret som ordinært medlem. 
 
§8 Økonomi 
 
Regnskap føres av klubbens forretningsfører og styrets kasserer. Revisjon av bøker og bilag 
gjøres av revisor. Regnskapet skal være tilgjengelig for alle medlemmer på 4 ukers varsel. 
 
§9 Oppløsning 
 
Oppløsning av Hamar Bluesklubb kan kun vedtas av årsmøtet etter at forslag om dette er 
satt på dagsorden. Vedtak om oppløsning krever 2/3 flertall blant de fremmøtte 
stemmeberettigede, og under forutsetning av at mindretallet ikke har ønske om å videreføre 
driften av Hamar Bluesklubb. Ved oppløsning skal årsmøtet disponere klubbens midler etter 
formålsparagrafen. 
 
§10 Vedtektsendringer 
 
Vedtektsendringer foretas av årsmøte og krever 2/3 flertall blant de stemmeberettigede. 
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