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Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik Skolekorps 
15. mars 2004 

 

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. 
Budsjettet ble godkjent. 
 
Sak 8  -  Rapport over korpsets eiendeler:  Det er ikke gjort ny gjennomgang av 
instrumentparken etter rekrutteringen i 2003 da de ble gjort en grundig opprydding.  
 
Sak 9  -  Fastsetting av medlemskontigent:  Foreslått uendret kontingent.  Godkjent. 
 
Sak 10  -  Innkomne forslag:  Ingen innkomne forslag. 
 
Sak 11  -  Valg:  Hele styret har sagt ja til å ta et nytt år som styremedlemmer, dermed ble 
følgende valgt: 
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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 2003 
 

KORPS-MEDLEMMER 

Korpset har pr. 31.12.2003 8 Musikanter 
 3 Junior 
 16 Aspiranter 

 

AKTIVITETER 2003 

 

5. januar: Juletrefest-spilling Bergen Motorbåtforening. 

9. januar: Rekrutteringskonsert for 2.-5. klassene på skolen 

20. januar: Nye aspiranter ønskes velkommen.  39 (!) aspiranter ble innmeldt. 

22. februar: Seminar avholdt sammen med Fjellklang. 

12. mars: Årsmøtet avholdt. 

15. mars: Hordablæsten. Deltagelse sammen med Fjellklang i Grieghallen. 90 poeng ga 
oss en fin 3. plass (av 8 deltagere). 

27. mars: Safari åpner ny butikk i Olsvik  og skolekorpset spiller på åpningen.  

17. mai: 17. mai-arrangementet ble vellykket, godt vær, muntre musikanter og godt 
fremmøte på ettermiddagens arrangement.  Grunnet mange fremmøtte fikk 
korpset et godt økonomisk overskudd.  Om morgenen spilte korpset som 
tradisjonen krever til flaggheising på skolen og i flere borettslag. 

21. mai: Vårkonsert i Olsvik kirke. 

7.-9. juni: Mjølfjell.  Sammen med Fjellklang reiste korpset på week-end tur til Mjølfjell.  
En tur med både sosialt og musikalsk utbytte.   

11. juni: Sommeravslutning.  Denne gang valgte vi å avholde felles avslutningskonsert 
sammen med Musikklaget Fjellklang i konsertsalen på Vannkanten.  Både 
musikanter, juniorer og instruktører deltok.  En vellykket konsert!    

5.-7. september: Mjølfjell-tur.  Siden vårens tur til Mjølfjell var vellykket, gjentok vi suksessen på 
høstparten.  Også denne gang en felles tur med Fjellklang, aspiranter fra begge 
korps fikk også være med.  Vellykket tiltak også denne gangen.  



 

23. oktober: Kulturkveld i Olsvik.   Skolekorpset deltar på det tradisjonelle arrangementet. 

1. november: Seminar sammen med Fjellklang.   

8. november: Sotrafestivalen.  Felleskorpset Olsvik/Fjellklang deltok i 3. divisjon janitsjar og 
oppnådde 85 poeng og 4. plass. 

30. november: Julematineen.  Den tradisjonelle julematineen ble som vanlig avholdt 1. søndag i 
advent.  Denne gangen hadde vi invitert med Fjellklang slik at vi sammen kunne 
fremføre musikk som vi tidligere i måneden spilte på Sotrafestivalen. 

10. desember: Juleavslutning.  Høst-sesongen ble avrundet med konsert og kos i 
storklasserommet på skolen.  Både aspiranter, korps, instruktører og foreldre 
deltok i den store konserten.  Registrerte vi allsang i salen når ”Skomakergata” 
ble fremført? 

19. desember: Juleavslutning på skolen med spilling når elever og lærere gikk rundt juletreet i 
Olsvikhallen.  

 

DUGNADER 

Utenom planlegging og gjennomføring av 17. mai-arrangementet, har det i året 2003 ikke vært 
avhold dugnadsjobber eller salg av lodder. 

 

ADMINISTRASJON 

Styret har hatt 9 styremøter i 2003 og behandlet 57 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: Svein Zahl 

 Tillitsvalgte: Jeanette van der Meeren og Øyvind Zahl (vara) 
 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. 

 

 

Olsvik, 29.02.2004 

Erik Nygård  


