
Vedtekter for NASH

17. september 2022

Definisjoner
SMASH (Societé Musicae Academique de Schlaag et Hoorn): En studentorkesterfestival som avholdes en gang i
semesteret.
Arrangøren: De medlemmer og samarbeidende organisasjoner som arrangerer SMASH for et gitt semester.
Medlem: Et studentorchester som betaler medlemskontingent.
Venneorganisasjon: En annen studentorganisasjon, som samarbeider med NASH, men ikke betaler medlemskontingent

§ 1 Navn
Organisasjonens navn er Norsk Akademisk Slag et Hornunion, forkortet NASH.

§ 1.1 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.

§ 2 Medlemskap
• NASH krever en fast kontingent fra sine medlemmer.

• Medlemskontingenten er fastsatt til 100 kr per år eller 3,5% av omsetningen til et medlem det siste regnskapsåret.
Hvilken enn som er lavest.

• Et medlemskap er gyldig når styret har godkjent søknaden og når medlemskontingenten er betalt.

§ 2.1 Utmelding
Et medlem kan til enhver tid skriftlig avslutte sitt medlemskap. Da vil medlemmet ikke få igjen innbetalte kontin-
genter, avgifter og lignende. Utmelding gjelder fra styret bekrefter å ha mottatt utmeldingen.
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§ 2.2 Utestengning
Medlemmer som ikke innfrir kravene i vedtektene, eller som opptrer til skade for organisasjonen og dets medlemmer,
kan utestenges etter vedtak av generalforsamlingen.

• Utestengelse av medlemmer vedtas ved to tredjedels (2/3) kvalifisert flertall på generalforsamling.

• Kun styret kan fremme forslag om utestengning av medlemmer.

• Styret plikter å behandle alle innkomne klagesaker fra medlemmer og inkuldere påklagde i denne behandlingen.

• Styret skal legge ved en skriftlig redegjøring og argumentasjon for forslag om utestenging.

• Medlemmet det meldes mistillit mot har rett til å redegjøre for sin sak under saksbehandling og skal orienteres
om dette senest (2) uker før behandlingen av saken.

• Utestengingen kan maksimalt vare i tre (3) år.

• Generalforsamlingen kan med to tredjedels (2/3) flertall velge å oppheve en utestenging”

§ 3 Styret

§ 3.1 Styrets sammensetning
Styret skal bestå av seks (6) medlemmer.

• Leder

• Økonomisjef (som virker som nestleder)

• Skribent

• Mediekaptein

• To (2) Styremedlemmer

§ 3.2 Valg av styremedlemmer
• Styremedlemmer velges på generalforsamling og velges for et (1) år.

• Det skal etterstrebes at styret representerer regionene Nord, Sør-Vest og Øst jevnt.

• Leder, Medieansvarlig og ett styremedlem velges på høsten. Økonomiansvarlig, skribent og ett styremedlem
velges på våren.

2



§ 4 Generalforsamling
• Generalforsamlingen er organisasjons høyeste organ og skal finne sted minst en gang i semesteret.

• 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.

• Frist for saksforslag er to (2) uker før møtet. Frist for endelig saksliste med saksvedlegg er en (1) uke før
møtet. Generalforsamlingen kan ikke gjøre vedtak på saker som ikke er informert om i endelig saksliste ras-
kest mulig, sende ut en ferdig saksliste med alle nødvendige dokumenter. Følgende saker skal være med på
generalforsamlingen:

– Godkjenning av dagsorden.

– Valg av møteleder og referent.

– Valg av to personer til å signere protokoll (referat).

– Godkjenning av innkalling.

– Godkjenning av årsmelding.

– Godkjenning av regnskap.

– Fremleggelse av budsjett for kommende periode.

– Valg av styre

– Endelig valg av SMASH arrangør om to semestre.

– Innkomne saker

§4.1 Hvem består generalforsamlingen av
• Generalforsamlingen er åpen for alle og alle har talerett.

• Hvert medlem har to (2) representanter med stemmerett til generalforsamlingen.

• Øvrige representanter har tale og forslagsrett.

• Medlemmer skal kunne tildele fullmakt til å stemme på sine vegne. Styret skal informeres om dette.

§4.2 Vedtak
• Ordinære vedtak på generalforsamlingen krever alminnelig flertall.

• Vedtektsendringer krever to tredjedels (2/3) kvalifisert flertall.

• Vedtak om oppløsning krever to tredjedels (2/3) kvalifisert flertall over to påfølgende generalforsamlinger.
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§4.3 Ekstraordinær generalforsamling
• Dersom en tredjedel (1/3) av medlemmene eller styret ønsker det, skal det kalles inn til ekstraordinær general-

forsamling.

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

§ 5 Økonomi
To (2) styrerepresentanter skal ha tilgang til kontoen. Det skal etterstrebes at disse har tilhørighet i ulike studiebyer.

§ 5.1 Funksjon og myndighet
• 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.

§ 5.2 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.

§ 6 Oppløsning
• Dersom det ikke har blitt holdt en gyldig generalforsamling på tre år, blir organisasjonen automatisk oppløst.

• 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 med-
lemmene.
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§ 7 Iverksetting og gyldighet

§ 7.1 Iverksetting
Endringer gjort i dette dokument ved generalforsamling trer i kraft umiddelbart etter generalforsamlingen oppheves.

§ 7.2 Gyldighet
Dette reglement viker for lov og forskrift gitt av offentlig myndighet.
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