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Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik Skolekorps 
12. mars 2003 

 

Sak 1  -  Åpning og navneopprop: 
Seks stemmeberettigede møtte til årets årsmøte – fire styremedlemmer og to foreldre. 
 
Sak 2  -  Godkjenning av innkalling:  Godkjent. 
 
Sak 3  -  Godkjenning av saksliste:  Godkjent. 
 
Sak 4  -  Valg av ordstyrer:  Arve van der Meeren ble valgt som ordstyrer. 
 
Sak 5  -  Godkjenning av Årberetning:  Ingen kommentarer, godkjent. 
 
Sak 6  -  Godkjenning av Revidert regnskap:  Revidert regnskap fremlagt på årsmøtet. 
Regnskapet godkjent. 
 
Sak 7  -  Godkjenning av Budsjett:  Budsjett fremlagt og gjennomgått på årsmøtet. 
Kommentarer rundt utgifter til instruktører, posten er noe usikker da aktivitetsnivået er 
avhengig av antall aspirantgrupper videre. Budsjettet ble godkjent. 
 
Sak 8  -  Rapport over korpsets eiendeler:  Alle instrumenter er sjekket og prøvd.  
Ubrukelige instrumenter kastet, en god del nye instrumenter er kjøpt i forbindelse med 
rekruttering.  Noen instrumenter er lånt fra Alvøen Skolekorps og Vadmyra Skolekorps. 
 
Sak 9  -  Fastsetting av medlemskontigent:  Foreslått samme kontingent som i fjor. 
Søsken moderasjon økes til kr. 250,- dvs at den som har flere barn i korpset betaler 750,- for 
første, 500,- for andre og tredje osv.  
 
Sak 10  -  Innkomne forslag:  Ingen innkomne forslag. 
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Sak 11  -  Valg:  Hele styret har sagt ja til å ta et nytt år som styremedlemmer, dermed ble 
følgende valgt: 

Leder: Arve van der Meeren 

Styremedlem: Svein Zahl 

Styremedlem: Terje Sætre 

Styremedlem: Erik Nygård 

 
Valgkomite: Ikke valgt 
 
 
Konstituering: 
 
Konstituerende styremøte ble avholdt umiddelbart etter årsmøtet, resultat ble slik: 
 

Leder: Arve van der Meeren 

Materialforvalter/korpsleder: Svein Zahl 

Kasserer: Terje Sætre 

Sekretær: Erik Nygård 

 
 
 
Referent: Erik Nygård 
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Årsberetning 2002 
 

KORPS-MEDLEMMER 

Korpset har pr. 31.12.2002 11 Musikanter 
 1 Junior 
 2 Aspiranter 

 

AKTIVITETER 2002 

 

06. januar: Juletrefest-spilling Bergen Motorbåtforening. 

13. mars: Årsmøtet avholdt. 

6. april: To dagers samspillseminar med Fjellklang 6. og 7. april.  Avsluttet med flott 
konsert på Vannkanten. 

13. april: Vårspretten.  Sammen med Fjellklang deltok korpset i ”Vårspretten” på 
Ravnanger.  Dette er en underholdningskonkurranse, og vi fikk en hederlig 3. 
plass.   Samspillet med Musikklaget Fjellklang har vært svært vellykket.  
Korpsene utfyller hverandre godt (vi har tuba og slagverk, de har klarinetter...) og 
det låter riktig så fint.  Felles deltakelser på Vårspretten og Sotrafestivalen (se 
nedenfor) har medført at vi har arrangert flere felles øvelser, både på Brattholmen 
Skole og på Olsvik Skole.  Felles helgeseminarer har det også blitt. 

17. mai: Årets 17. mai arrangement var vellykket.  Været var fint, og tilstrømmingen av 
folk var stor.  Dette bidro til stor omsetning og et godt overskudd.  

26. mai: Damsgårdsdagen.  Vi deltok på utendørs konsert ved Damsgård Hovedgård.  I 
tillegg til OSK deltok Laksevåg Musikkforening, Wicked Instinct og Laksevåg 
Blandet Kor m.fl. 

12. juni: Avslutningskonsert på skolen, oppmøtet av foreldre/søsken var veldig bra! 

19. august: Oppstart etter sommerferien. 

19. september: Olsvikdagen.  Korpset spilte fra mobil scene på Olsvikdagen.   

23. september: Rekruttering aspiranter.  To nye aspiranter innmeldt i korpset, en klarinettist 
og en fløytist. 

 



 

 

9. november: Sotrafestivalen.  Olsvik Skolekorps og Musikklaget Fjellklang deltok sammen 
på Sotrafestivalen den 9. november.  Det sammensatte korpset deltok i 3. 
divisjon janitsjar, og vi vant! 

21. november: Planleggingsmøte med rektor.  Etter henvendelse fra OSK avhold styret og 
dirigent møte med rektor på skolen.  Hun var svært positiv til å engasjere seg selv 
og skolen for å kjøre et samarbeid om rekruttering på nyåret.  Det ble oppnådd 
enighet om at rektor, på vegne av skolen, innkaller 2., 3., 4. og 5. klassene til 
konsert og rekrutteringsmøte.  Dette samarbeidet har vært svært positivt, og 
medførte ny rekord i påmeldte til opplæring i januar 2003! 

1. desember: Årets julematiné  ble tradisjon tro avholdt i Aulaen på Laksevåg Gymnas med 
entusiastisk deltakelse av OSK.  

16. desember: Korpsets juleavslutning ble avholdt på skolen med konsert og spising av kaker 
og boller.  Korpset holdt en hyggelig konsert, og korpsets aspiranter og junior 
imponerte med en storveis framføring foran et kresent publikum. 

20. desember: Korpset spilte på skolens juleavslutning i Olsvikhallen. 

 

DUGNADER 

Pga. få aktive foreldre (vi er jo få medlemmer) og et tilsvarende lite styre, har vi i 2002 ikke 
gjennomført dugnadsjobber. 

 

ADMINISTRASJON 

Styret har hatt 10 styremøter i 2002 og behandlet 59 saker. Det har i tillegg vært avholdt 1 årsmøte 
og mange arbeidsmøter i forbindelse med 17. mai arrangementet. 
Fra april (etter årsmøtet) bestod styret av følgende: 

 Leder: Arve van der Meeren 
 Kasserer: Terje Sætre 
 Sekretær: Erik Nygård 
 Styremedlem: Leikny Sørli 
 Styremedlem: Svein Zahl 

 Tillitsvalgte: (Det er ikke valgt noen tillitsvalgt i år 2002) 
 Dirigent: Ketil Tveito 
 Revisor: Svein Zahl 

 Valgkomité: Ikke valgt. 

  Styremedlemmer som er på valg har akseptert å stille opp for en ny 
  periode i styret 

 

Leikny Sørli trådte ut av styret i november pga. flytting. 

 

Olsvik, 23.02.2003 
Erik Nygård  


