
Vedtekter for Betel Brass      
(tidligere Betel Hornorkester – etablert i 1958) 
 

 
§ 1 Betel Brass er en del av Pinsemenigheten Betel i Trondheim. Betel Brass 

ønsker å være et åpent fellesskap, det kreves ikke medlemskap i 
menigheten for å delta. Betel Brass vil i all utøvelse av sine oppdrag, være 

lojal mot de vedtekter som til enhver tid gjelder for menigheten. 
 
§2 Betel Brass skal gjennom sin virksomhet aktivt bidra til at kristen sang og 

musikk blir med å forsterke forkynnelsen av Guds Ord i Pinsemenigheten 
Betel og andre steder hvor orkesteret deltar. 

 
§3 De som er medlemmer i Betel Brass skal gjennom sin deltagelse i 

orkesteret bidra til å oppfylle § 1 og 2 i disse vedtektene. 
 

§4 Medlemmene i Betel Brass må være villige til, så langt dette er praktisk 
mulig, å prioritere øvelser og arrangementer som orkesteret legger opp 

til. 
 

§5 Betel Brass ledes av et styre bestående av 5 personer valgt av og blant 
medlemmene samt den til enhver tid fungerende dirigent. Styret består av 
leder, kasserer, sekretær og 2 styremedlemmer. Styret velges av Årsmøte 

med individuelle valg for en periode på 2 år av gangen.  
Dersom et styremedlem av ulike årsaker går ut av styret eller som medlem 

av orkesteret, skal det så snart som mulig foretas suppleringsvalg for 
resten av vedkommendes funksjonstid. 

 
§6 Årsmøtet i Betel Brass avholdes hvert år innen utgangen av februar.  

 På årsmøtet skal følgende saker behandles: Årsmelding, valg, innkomne 
forslag, regnskap og budsjett, – heri inkludert fastsettelse av 

medlemskontingent. Innkalling til årsmøte sendes til medlemmene senest 2 
uker før møtet. Forslag til årsmøtet må være styret i hende senest en uke 

før årsmøtet 
 

§7 Ved eventuelt avvikling av Betel Brass skal orkesterets verdier tilfalle 
Pinsemenigheten Betel og øremerkes menighetens sang og musikkliv. 

 

§8 Endringer av disse vedtekter skal vedtas på årsmøtet med minimum 75 % 
av stemmene, med minst 50% av medlemmene tilstede.       

 
 

Disse vedtektene er vedtatt på medlemsmøte 25. februar 2019 


