
Protokoll fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 12.mars 2008 
 
Sak 1: Åpning og navneopprop  
 18 aspiranter, juniorer og musikanter ble representert på årsmøtet.  

Styret, dirigent for hovedkorpset og 5 foreldre var møtt opp.  
Foreldre; Anne Solvåg (Kristin, Eivind), Kristian Hellesund (Marie, Anders), Kamalini 
Jeyatharan (Ajanthan, Jayanthan), Jan Sunde (Silje, Martine) og Helge Hagenes (Kathrine). 

 
Sak 2: Godkjenning av innkalling 

Godkjent. 
 
Sak 3: Godkjenning av saksliste 
 Godkjent. 
 
Sak 4: Konstituering 
 Arve van der Meeren ble valg som ordstyrer. Marielle Faye ble valgt som referent. 

Erik Nygård og Helge Hagenes ble valgt til å skrive under på protokollen. 
 
Sak 5: Godkjenning av årsberetning 
 Årsberetning ble lest opp, korrigert og godkjent. Korpset har hatt et aktivt og 

positivt år. Korrigeringen gjaldt dugnaden ”Flaggheising på skolen” som ikke var 
nevnt i årsberetningen, og som gir korpset en årlig inntekt på kr. 5000. 

 
Sak 6: Godkjenning av revidert regnskap 
 Revidert regnskap ble gjennomgått og godkjent. 
 
Sak 7: Godkjenning av budsjett 
 Budsjett ble gjennomgått og godkjent. 
 
Sak 8: Rapport over korpsets eiendeler 
 Materialforvalter, Erik Nygård presenterte en spillbar instrumentliste. Vi har åtte 

ledige instrumenter; to klarinetter, to kornetter, to tromboner og to saksofoner. 
 
Sak 9: Fastsetting av medlemskontingent 
 Ingen endring. Kr. 850 for hovedmedlem og kr. 600 for søskenmedlem. 
 
Sak 10: Innkomne forslag 
 Ingen innkomne forslag 
 
Sak 11: Valg 

Ikke på valg (ble valgt som styremedlem for 2 år i fjor): 
Erik Nygård, Evelyn Elnes, Anny Sæle og Marielle M. Faye 

Følgende medlemmer ble valgt: 
 Leder: Arve van der Meeren 1 år 
 Styremedlem: Kamalini Jeyatharan 2 år 
 Styremedlem: Kristian Hellesund 2 år 
 Styremedlem: Jan Sunde 2 år 

 Revisor: Svein Zahl 1 år 

 Valgkomité: Anny Sæle og Jan Sunde 1 år 
 
 
Protokollunderskrifter: 
 
 
 __________________ __________________ __________________ 
 Marielle Faye Erik Nygård Helge Hagenes 
 (referent) 



Referat fra konstituerende styremøte 
i Olsvik skolekorps 12.mars 2008 

 
 
 
 
Sak 22/08: Konstituering 
 
Konstituerende styrmøte ble avholdt umiddelbart etter årsmøtet. 
 
Resultat: 
 

Leder: Arve van der Meeren (valgt direkte av årsmøtet) 
Kasserer: Marielle M. Faye 
Sekretær: Kristian Hellesund 
Materialforvalter: Erik Nygård 
Styremedlem:  Evelyn Elnes  
Styremedlem:  Kamalini Jeyatharan 
Styremedlem:  Anny Sæle 
Styremedlem:  Jan Sunde 

 
 
Enhetsregister: 
Arve melder endringer via Altinn.no 
 
 
 
Referent:  
Marielle M. Faye 
 



 
 
 
 
 
 
 

Årsberetning 2007 
Olsvik Skolekorps 

 
KORPSMEDLEMMER 

Korpset har pr. 31.12.2007 14 Musikanter 
   4 Juniorer 
   6 Stjerneaspiranter 
 15 Aspiranter 

 

 
AKTIVITETER 2007 

3. januar: Første øvelse etter juleferien. Oppstart med vanlig fellesøvelse på 
skolen.  

7. januar: Juletrefestspilling i Bergen Motorbåtforening på Straume.  

23. januar: Rekrutteringskonsert for 3.-4. klassene på skolen. Vi fikk 2 nye 
aspiranter i år. 

25.februar:  Tubaseminar på Manger. Christer fra Olsvik deltok. Resultatet ble 
presentert i form av en noe spesiell konsert søndagen; en konsert med 
kun tubaer. Det var nesten 100 tubaister til sammen 

7.mars: Øvelse og huskonsert på Olsvik skole. 
Vi spilte for oppmøtte foreldre. Alle fremførte et stykke de hadde øvd inn 
sammen med sin instruktør. Også de som ikke skulle spille på 
Hordablæsten fikk fremføre noe på denne konserten. 

9.mars: Øvelse og generalprøve på Alvøen skole. 
Denne kvelden holdt vi øvelse på Alvøen skole som oppkjøring til 
Hordablæsten. Kvelden ble avsluttet med konsert sammen med Alvøen 
Skolekorps og Mathopen Skoles Musikkorps. 
 

10.mars: Hordablæsten. 
Vi deltok med ensemble- og solistspilling i år. Ensembler og solister var 
fordelt i ulike lokaler i Bergen som Grieghallen, St. Paul skole og 
Frelsesarmeen.  Vi gratulerer Tanja-Olivia Mikkonen Sæle som ble best i 
Olsvik skolekorps. Hun fikk 3. plass og 93 poeng for sin solistopptreden på 
waldhorn i klasse 1 født 1996-1997. 

12. mars: Årsmøtet avholdt. Rimelig bra fremmøte, syv foreldre i tillegg til styret 
og dirigent.  

12.mars: BETASIMA var på kinotur. De så ”Svein og Rotta og UFO- mysteriet” og 
koste seg med litt snop. Dette var betaling for spilleoppdrag før jul på 
Lærerhøgskolen. 

11. april: ASP/ JUN holdt hentekonsert etter vanlig øvelse denne onsdagen. 

 En flott anledning for aspiranter og juniorer å vise seg fram til foreldre og 
dem som har møtt opp. 



 
 
 
 
 
 
 

22.april:  Seminar med Fjellklang på Brattholmen. Gjaldt kun HK. Formål var å 
finne NM program. 

17.mai: 17. mai på Olsvik skole ble et vellykket arrangement! Vi var velsignet 
med en deilig og varm maidag. Korpset fikk et økonomisk overskudd av 
arrangementet.  Om morgenen spilte korpset til flaggheising i tradisjon 
tro, og vi marsjerte i et utvalg borettslag. 

3.juni: Sotrastevnet med Fjellklang. Vi deltok sammen med Musikklaget 
Fjellklang på Sotrastevnet som ble arrangert på Ulveseth skole. Kun HK 
deltok. 

15- 16.juni NM-seminar med Fjellklang.  Både ASP/JUN og HK deltok på seminaret 
på Brattholmen skolen. En ekstra finpuss på NM- repertoar er alltid nyttig. 
 

18. juni: Sommeravslutning på Olsvik skole.  En sommerkonsert ble holdt kl. 1900 
for forelder og venner som var møtt opp.  

 Det ble trekning av loddbøker og utdeling av gevinster. Kaffe og tilbehør 
ble servert. Konfekt og blomster ble overrekt instruktører og dirigenter. 
Dette var sommerens siste aktivitet for aspiranter og juniorer. 

 ÅRSMEDALJER: 

 Følgende fikk utdelt årsmedaljer: 
 Espen van der Meeren for 7 år i korpset. 
 Hilde Nesse Tordal for 10 år i korpset. 

 STATUETTER: 

 Christer van der Meeren får statuetten da han slutter etter 11 år i 
korpset. 

 Kim Chi La får statuetten da hun slutter etter 10 år i korpset. 

 Christer fikk overlevert sin statuett på sommerkonserten 19. juni. Kim Chi 
La var ikke tilstede på noen av disse konsertene, og overrekkelsen er 
utsatt til en senere passende anledning. 

 ÅRETS MUSIKANT: 

 For andre gang har vi delt ut en pris for Årets Musikant. Denne gang var 
det Christer van der Meeren som stakk av med pokalen for sesongen 2006-
2007. Den ble utdelt på sommerkonserten 19. juni. 

 ÅRETS METRONOM: 

 Martine Sunde fikk pris for årets metronom, og fikk utdelt en metronom. 
Denne prisen går til et medlem i Olsvik skolekorp som har utmerket seg 
som en stødig pådriver for korpset.  

19.juni:  Avreisekonsert sammen med Alvøen Musikkforening i Foldnes kirke. 
Alle i hovedkorpset til Olsvik og Fjellklang deltar, og dette var siste 
konsert for dem som ikke skal være med til Sandefjord/Göteborg-turen.
  

22.-29.juni: NM skolekorps i Sandefjord og utenlandstur.  Sammen med Musikklaget 
Fjellklang reiste korpset til Sandefjord. Deretter bar det videre til 
Göteborg Music festival. I Göteborg ble det også tid til konsert og 
fornøyelser i Liseberg, og badelandsbesøk og konsert i Lerum kommune. 
Lerum er vennskapskommune med gamle Laksevåg kommune. På vei hjem 



 
 
 
 
 
 
 

overnatter vi på Gol hvor enda flere bademuligheter testes ut. 
Plassering i NM i Sandefjord: 15. plass i 3. divisjon 
Plassering i Göteborg Music Festival: 3. plass. Gratulerer ☺☺. 

20. august: Oppstart etter sommerferien. Fellesstart for ASP/JUN og HK. Alle møtte 
med instrument og noter, avtalte ny spilletid med instruktørene. 
Aspiranter, juniorer og musikanter startet sin spennende musikkhøst. 

 Det ble avholdt instruktørmøte. 

1.-2.september: Seminar med Fjellklang på Glesnes (Glesvær). Seminaret på Glesnes var 
en suksess. Alle som var med koste seg - tross det våte været. Nystekte 
lapper fra Linda sin mor, Lan fikk sine første fisker (2 makrell), Arve har 
ikke vært så gjennomvåt på førti år, og strandkrabbene gjemte seg da de 
skjønte at Glesnes ikke var særlig trygg plass å være når knappe ti 
musikanter inntok et naust med mortesnøre. Opplevelser og musikk - sånn 
det skal være. Musikalsk sett har Arne Henning, Bjørn og Anette fått til 
mye bra med korpsene denne helgen, og dette ble fremført på en flott 
hentekonsert ved seminarets slutt. 

19.september:  Rekrutteringskonsert for 3.trinn på skolen. Både ASP, JUN og HK deltok 
på dette. Skolekorpset fikk 16 nye aspiranter.  

24.september: Foreldremøte for nye aspiranter med valg av instrumenter.  

26.september: Første dag for de nye aspirantene. Nå kan alle bli bedre kjent med 
hverandre. Instrumentet ble utlevert etter høstferien. 

17.oktober:  Miniseminar for JUN, ASP2 og ASP1 på Olsvik skole.  
ASP1 = aspiranter fra høsten 2007, ASP2 = aspiranter fra februar 2007. 

20.-21.oktober: Seminar med Fjellklang på Liljevatnet skole. HK deltok begge dager, og 
juniorer deltok på søndagen. Fin oppkjøring til høstkonserten. Seminaret 
ble avsluttet med hentekonsert for fremmøtte foreldre m.fl. 

24.oktober: Miniseminar for JUN, ASP2 og ASP1 på Olsvik skole. 

26.oktober: Høstkonsert i kultursalen på Vannkanten med Fjellklang og Fjell 
kulturskulekor. Fjell kulturskulekor åpnet konserten med flott korsang. 
Aspiranter og stjerneaspiranter og juniorer lagde et flott lysshow, og 
spilte flott etterpå. Hovedkorpset avsluttet med sitt repertoar. Billettsalg 
gav litt inntekter til korpset. Stort frammøte av familie og venner. Stein 
Skorpholm gjorde jobben som konferansier. Blomster ble utdelt til 4 
dirigenter og konferansier.  

9.november: Huskonsert på Brattholmen. En ekstra øving før Sotrafestivalen. 

10.november: Sotrafestivalen. Vi deltok sammen med Fjellklang i 2.divisjon janitsjar. 
Vi kom på en 2.plassmed 88 poeng(i fjor: 2.plass med 90 poeng) mens 
Eidsvåg/Ulset skolekorps stakk av med seier med sine 92 poeng.  
Sondre fra Fjellklang gratuleres med solistprisen for sin tubasolo på É 
Spenstig. 
Korpset var stilig med sorte korpsklær med en matchende rød detalj. 

11.november: Skjold solistkonkurranse i kulturskolens lokaler.  
Tanja gratuleres med en flott 2. plass i klasse 1(29 deltagere). 
Martine Sunde deltok i samme klasse, men kom ikke blant de tre beste. 
Jayanthan Jeyatharan deltok i klasse 2, og Eivind Nygård deltok i klasse 3, 
men ingen av disse kom blant de tre beste. 

 



 
 
 
 
 
 
 

2.desember: Julematiné i aulaen på Laksevåg videregående skole.  
Olsvik skolekorps var arrangør i år. Det var færre korps enn i fjor, men 
likevel et flott gjennomført arrangement, hvor også de nye aspirantene 
fikk vist seg litt fram. Flott omtale i Sydvesten 4. desember med et flott 
bilde av de yngste. Blomster ble delt ut til dirigenter og konferansier. 

12.desember:  Julekonsert for pensjonistene i Bjørndalsskogen. Dette var hyggelig 
både for liten og stor.  

19.desember: Avslutning med huskonsert. En koselig samling med hvor mange foreldre 
møtte opp for se og høre sine håpefulle. Aspiranter, stjerne-aspiranter, 
juniorer og musikanter fikk spilt stykkene de hadde øvd inn. 
Instruktører fikk konfekt og dirigentene fikk blomster som takk for godt 
samarbeid. Tillitsvalgte overrasket styremedlemmene med en pose twist 
og delte ut årets styremedlem.  

  

 Årsmedaljer: 
Følgende fikk utdelt årsmedaljer: 
 Silje van der Meeren for 3 år i korpset. 
 Ajanthan Jeyatharan for 3 år i korpset. 
 Martin Faye for 5 år i korpset. 

 Statuetter: 
Hilde Nesse Tordal fikk statuetten etter 10 år i korpset. 

 Årets styremedlem: 

 Terje Sætre fikk pokal for sin innsats som kasserer i korpset, samt innkjøp 
av mye av det korpset trenger gjennom hele året, enten det gjelder 
17.mai, adventskonserter eller mindre huskonserter og arrangementer. 

        
      Diplomutdeling: 
      Følgende medlemmer blir etter jul musikanter i hovedkorpset: 
 
   Silje Paulsen 
   Tanja-Olivia Mikkonen Sæle 
   Irene Henriksen 
   Ruben Elnes Amsalem 
 
      Følgende medlemmer blir etter jul juniorer: 
 
   Martine Sunde 
   Ina Marlene Mort Berg 
   Cecilie Fuhr 
   Lan La 
   Celine Lerøen Pedersen 
 
     Alle fikk diplom på juleavslutningen. 

 

20.desember: Skolekonsert for 2.trinn. Det var aspiranter, stjerneaspiranter og 
juniorer som spilte denne formiddagen. En koselig spilletid før jul og 
avslutning på korpsaktiviteter dette året. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 DUGNADER 

17. mai ble gjennomført på en god måte takket være god dugnadsinnsats fra innsatsvillige 
foreldre. 

 

INSTRUKSJON 

Korpsets medlemmer har hatt ukentlig instruksjon med egen spillelærer. Instruktørene har 
ulik bakgrunn fra korpsmiljøet, noen instruktører er korpsets egne medlemmer og tidligere 
medlemmer. Også i 2007 har korpset hatt avtale med Bergen Kulturskole der vi kjøpte 2,5 
undervisningstimer pr. uke i vårsemesteret og 4,5 undervisningstimer per uke i 
høstsemesteret.   

 

ADMINISTRASJON 
Styret har hatt 11 styremøter i 2007 og behandlet 86 saker. Det har i tillegg vært avholdt 1 
årsmøte. Det har også vært avholdt mange arbeidsmøter i forbindelse med 17. mai og årets 
adventskonsert i Aula på Laksevåg videregående, hvor vi var arrangør i år. Damsgård 
skolekorps var medarrangør. 
 
Fra mars (etter årsmøtet) bestod styret av følgende: 
 Leder:   Arve van der Meeren 
 Kasserer:  Terje Sætre 
           Materialforvalter: Erik Nygård 
 Sekretær:  Marielle M. Faye 
 Styremedlem:  Evelyn Elnes 
 Styremedlem:  Anny Kristin Sæle 
 Tillitsvalgte:  Eirin Lie Sætre og Kristin Nygård 
 Dirigenter:  Bjørn Andersen, Anette Grøn  

 
 Revisor:  Svein Zahl 
 Valgkomité:  Erik Nygård og Kristian Hellsund.   
 

MUSIKALSK ANSVARLIG  

Hovedkorpset: Bjørn Andersen 

Aspirant- og juniorkorpset: Anette Grøn 
 
 
 
 
Olsvik, 05.02.2008 
Marielle Faye  

 




