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Navn
● Organisasjons navn er Norsk Akademisk Slag et Hornunion, forkortet NASH.

Formål
● Organisasjonen skal være et bindeledd mellom Norges studentorkester, og  fremme et

godt miljø mellom disse.
○ Med studentorkester menes en gruppering primært drevet av, for og med

studenter med musikk og moro som formål.
● Organisasjonen skal være en støtteorganisasjon for SMASH.

Medlemskap
● Et studentorkester kan tilknytte seg organisasjonen på to måter:

1. Fullt medlem. Fullt medlemskap er standardformen for medlemskap. Ved å være
medlem har man alle rettigheter i  organisasjonen.

2. Affiliert organisasjon. Affilierte organisasjoner er en medlemsform for orkestre
som av tekniske (et al.) årsaker ikke kan være et medlem i en annen
organisasjon. Ved å være en affiliert organisasjon har man kun talerett på
generalforsamlingen.

Innmelding
● NASH krever kontingent av medlemmene. Medlemskontingenten fastsettes av

generalforsamlingen. Det skal tilstrebes at denne er så liten som nødvendig. Den skal
ikke være mer enn 3,5% av et medlems omsetning for det siste regnskapsåret.

● Medlemskapet er gyldig når styret har godkjent søknaden og når medlemskontingenten
er betalt.

Utmelding
● Et medlem kan til enhver tid skriftlig avslutte sitt medlemskap. Da vil medlemmet ikke få

igjen innbetalte kontingenter, avgifter og lignende. Utmelding gjelder fra styret bekrefter  å
ha mottatt utmeldingen.

● Medlemmer som ikke innfrir kravene i vedtektene, eller som opptrer til skade for
organisasjonen og dets medlemmer, kan utestenges etter vedtak på
generalforsamlingen.



Spesielle regler ved utestenging
● Kun styret kan “nominere” utestengingsaker til generalforsamlingen.
● Styret plikter å behandle alle innkomne klagesaker fra medlemmer.

○ Styret skal legge ved en skriftlig redegjøring og argumentasjon for sitt ønske om
utestenging.

● Vedtaket om utestengelse må ha minst to tredjedelers (2/3) flertall på generalforsamling.
● Det aktuelle medlemmet har rett til å redegjøre for sin sak i de organene som behandler

saken. Medlemmet skal orienteres om denne retten minst to (2) uker før behandlingen
av saken.

○ En skriftlig redegjøring og argumentasjon skal om ønskelig følge
saksdokumentene for generalforsamlingen

● Utestengingen kan maksimalt vare i to år.
● Generalforsamlingen kan med to tredjedelers (2/3) flertall velge å oppheve en

utestengelse.

Styret

Valg av styremedlemmer
● Det skal tilstrebes at styret består av minst en ny og minst en tidligere representant.
● Styret består av seks (6) representanter.
● Styrets medlemmer velges inn lokalt fra de tre områdene (Nord, Sør-Vest og Øst). Hver

region administrerer sitt eget valg. Valgene skal være demokratiske og åpne for alle
medlemmene i regionen.

Styrets sammensetning
● Styret skal bestå av:

○ Leder
○ Økonomisjef
○ Øvrige styremedlemmer

● Styreposisjonene velges på generalforsamlingen.
● Styreperiodene er normert til ett år, og styret sitter til neste styre konstitueres. Valg  av

leder og 2 ordinære styremedlemmer gjøres på generalforsamlinger på høsten. Valg av
økonomi ansvarlig og 2 ordinære styremedlemmer gjøres på generalforsamlinger på
våren.



Generalforsamling
● Generalforsamlingen er organisasjons høyeste organ og skal finne sted minst en gang

årlig.
● Det skal legges til rette for fjerndeltagelse på generalforsamlingen.
● For at generalforsamlingen skal være gyldig, må minst halvparten av medlemmene

delta.
● Innkalling til generalforsamlingen skal sendes ut senest seks (6) uker før forsamlingen

trer sammen. Innkalling skal sendes ut på epost til alle medlemmer, og skal inneholde
tentativ saksliste, tid, sted og nødvendig praktisk informasjon.

● Forslag til saker må være mottatt senest to (2) uker før generalforsamlingen. Styret skal
raskest mulig, sende ut en ferdig saksliste med alle nødvendige dokumenter.

● Følgende saker skal være med på generalforsamlingen:
○ Valg av møteleder og referent.
○ Valg av to personer til å signere protokoll (referat).
○ Gjennomgang av dagsorden for møtet.
○ Godkjenning av innkalling.
○ Godkjenning av årsmelding.
○ Godkjenning av regnskap.
○ Fremleggelse av budsjett for kommende periode.
○ Valg av styre
○ Fastsettelse av medlemskontingent
○ Innkomne saker

Hvem består generalforsamlingen av:
● Generalforsamlingen er åpen for alle.
● Hvert fullverdig medlem har to (2) stemmer på generalforsamlingen.
● Det skal være anledning til å kunne forhåndsstemme eller gi andre medlemmer fullmakt

til å stemme på egne vegne. Styret skal informeres om dette.

Endring av vedtekter
● Vedtektsendringen krever to tredjedelers (2/3) flertall.



Ekstraordinær generalforsamling
● Dersom en tredjedel (1/3) av medlemmene eller styret ønsker det, skal det kalles inn til

ekstraordinær generalforsamling.
● Ekstraordinær generalforsamling skal varsles senest fire (4) uker før den trer sammen.

Økonomi
● To (2) stykker i styret skal til enhver tid ha tilgang til kontoen. Det skal tilstrebes at disse

kommer fra to (2) forskjellige byer.

Styrets økonomiske forpliktelser
● Styret skal være behjelpelige med å sette opp budsjett og regnskap for SMASH dersom

arrangøren ønsker dette.
● Budsjett og regnskap for SMASH-arrangøren blir godkjent av styret dersom det er to

tredjedelers (2/3) flertall for dette.
● Dersom et medlem krever det, skal styret legge frem kontoutskrifter for det siste året,

samt vise hvordan fordelingen av øremerkede penger er.
● Styret kan kun bruke kontoens midler til å:

○ Å betale eventuelle kostnader som påløper kontoen.
○ Betale ut øremerkede penger til arrangøren dersom arrangøren ønsker det.
○ Å betale eventuelle underskudd for SMASH-arrangøren, dersom budsjett og

regnskap for SMASH-arrangøren er godkjent. Det skal utbetales fra pengene
som ikke er øremerkede.

● Når et overskudd betales inn, skal 50 % øremerkes arrangøren, mens de andre 50 %
○ skal beholdes på en felles
○ konto.

SMASH-arrangørens økonomiske forpliktelser
● For at SMASH-arrangøren skal kunne få nyte godene til organisasjonen, må

arrangørorkestere(t/ne) være medlem av organisasjonen.
● SMASH-arrangøren skal sende inn et tentativt budsjett inn til styret i organisasjonen

minst tre (3) måneder før et SMASH. Det skal være godkjent senest tre (3) uker senere.
● SMASH-arrangøren skal sende et endelig regnskap inn til styret i organisasjonen så

snart det er mulig, senest to (2) måneder etter SMASH. Det skal være godkjent senest
tre (3) uker senere.



● Dersom et medlem krever det, skal det kunne få innsyn i arrangørkontoens
kontoutskrifter.

● SMASH-arrangøren skal overføre et eventuelt overskudd til organisasjonen. Et beløp
stort nok til å betale kontoutgifter kan beholdes.

Retningslinjer for godkjenning av budsjett og
regnskap

● Dersom SMASH-arrangøren oppfyller punktene under “Retningslinjer for godkjenning av
budsjett og regnskap”, og har sendt inn disse før de tilsvarende tidsfristene, skal styret
godkjenne disse.

● For at budsjettet skal godkjennes, skal det minimum inneholde følgende poster, og
dersom nødvendig settes til:

○ Deltakeravgift
○ Frokost
○ Middag
○ Overnatting
○ Leie av lokale
○ Underholdning

● Dersom beløp for de ulike postene avviker i stor grad fra tidligere SMASH, skal
arrangøren redegjøre dette.

● Regnskapet skal presentere alle utgiftene arrangøren har hatt.
● Regnskapet skal minimum inneholde alle postene som er nevnt i budsjettet.

Oppløsning
● Dersom det ikke har blitt holdt en gyldig generalforsamling på tre år, blir organisasjonen

automatisk oppløst.

Andel som ønsker oppløsning
● Kun generalforsamlingen kan vedta å oppløse organisasjonen. Dette må skje med et

flertall på minst to tredjedeler (2/3).

Antall ganger det skal være et ønske om oppløsning
● Et endelig vedtak om oppløsning kan først skje etter to (2) avstemninger om oppløsning.



Hvordan deles midler ut ved oppløsning
● Ved oppløsning skal alle verdier deles ut av en komité på følgende måte.
● Ved oppløsning skal alle oppsparte midler brukes på neste planlagte SMASH. Dersom

det ikke vil bli arrangert SMASH i nærmeste fremtid skal forbundets formue og
gjeldsavleggelse deles likt mellom medlemmene.

Vedtatt 14.08.21


