
Protokoll fra ordinært årsmøte i Olsvik Skolekorps 18. mars 2009 

 

Sak 1: Åpning og navneopprop 

18 aspiranter, juniorer og musikanter var representert på årsmøtet. 
Følgende var tilstede: Marielle Faye, Evelyn Elnes, Kamalini Jeyatharan, 
Renata Chandrykowski, Anne Solvåg, Helge Hagenes, Jan Sunde, Anny 
Sæle, Jonny Rosberg, Erik Nygård, Arve van der Meeren og Kristian 
Hellesund. 

Sak 2: Godkjenning av innkalling 

  Innkalling godkjent. 

Sak 3: Godkjenning av saksliste 

  Saksliste godkjent. 

Sak 4: Konstituering 

Arve van der Meeren ble valgt til ordstyrer, Erik Nygård ble valgt til 
referent.  Til å underskrive protokoll ble Evelyn Elnes og Marielle Faye 
valgt. 

Sak 5: Godkjenning av årsberetning 

  Årsberetning ble gjennomgått og godkjent. 

Sak 6: Godkjenning av revidert regnskap 

  Regnskapet ble gjennomgått og godkjent. 

Sak 7: Godkjenning av budsjett 

  Budsjettet ble gjennomgått og godkjent. 

Sak 8: Rapport over korpsets eiendeler 

Materialforvalter presenterte oppstilling over spillbare instrumenter. 
Beholdningen består av 7 fløyter, 13 klarinetter, 8 kornetter, 1 trompet, 6 
waldhorn, 3 tromboner, 3 baryton/tenorhorn, 1 tuba, 3 saxofoner og div 
slagverksutstyr. 

Sak 9: Fastsetting av kontingent 

Det ble vedtatt uendret kontingent.  850,- pr. halvår for hovedmedlem og 
600,- for søsken. 

 



Sak 10: Inkomne forslag 

  Styret har ikke mottatt forslag til årsmøtet. 

Sak 11: Valg: 

  Følgende var ikke på valg (ett år igjen). 

  Kristian Hellesund, Kamalini Jeyatharan og Jan Sunde. 

  Følgende ble valgt til styret: 

  Leder:   Arve van der Meeren (1 år) 

  Styremedlem: Evelyn Elnes (2 år) 

  Styremedlem:  Marielle Faye (2 år) 

  Styremedlem: Anny Sæle (2 år) 

  Styremedlem: Karina Kammerhuber (2 år) 

  Revisor:  Svein Zahl (1 år) 

  Valgkomite:  Anny Sæle og Jan Sunde (1 år) 

 

Protokollunderskrifter: 

 

 

               

Erik Nygård (referent)       Evelyn Elnes       Marielle Faye 
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Årsberetning 2008 
Olsvik Skolekorps 

 
KORPSMEDLEMMER 

Korpset har pr. 31.12.2008 17 Musikanter 
 10 Juniorer 
 6 Aspiranter 

 
AKTIVITETER 2008 

6. januar: Juletrefestspilling i Bergen Motorbåtforening på Straume.  

 

7. januar: Første øvelse etter juleferien. Oppstart med vanlige gruppeøvelser. 

 

14.januar: Instruktørmøte. Årets første instruktørmøte. 

 

3. februar: Konsert på Ågotnes. Fjell Brass arrangerte før NM konsert. Vi deltok i 
samspill med Fjellklang. 

 

12. mars: Årsmøtet avholdt. Rimelig bra fremmøte, 5 foreldre i tillegg til styret og 
dirigent.  

 

29.-30. mars: Seminar på Liljevatnet skole. 
Vi hadde seminar med Fjellklang denne helgen. 
 

4. april: Ekstraøvelse på Brattholmen skole. 
Kvelden ble brukt til ekstraøvelse og generalprøve sammen med 
Fjellklang. 

 

5.april: Hordablæsten. 
Vi deltok sammen med Fjellklang i år. I tillegg var det ensemble- og 
solistspilling. Ensembler og solister var fordelt i ulike lokaler i Bergen som 
Grieghallen, St. Paul skole og Frelsesarmeen.  Felleskorpset fikk 
femteplass i 3. divisjon janitsjar. 

 

19.-20. april: Overnattingsseminar for ASP/JUN på Liljevatnet skole 

 De fleste av aspirantene og juniorene stilte opp på seminaret, som var 
glimrende arrangert av Kristin og Eirin. Seminaret ga mersmak! 
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17.mai: 17. mai på Olsvik skole ble nok et vellykket arrangement! Korpset fikk et 
økonomisk overskudd av arrangementet.  Om morgenen spilte korpset til 
flaggheising i tradisjon tro, og vi marsjerte i et utvalg borettslag. 

 

31.mai:  Olsvikdagen. HK spilte. I tillegg stilte vi med bamsestigen og solgte lodd. 

 

6.-8. juni: Overnattingsseminar for hovedkorpset på Anglevik, Sotra. 

Øvelser og sosiale aktiviteter. Flott vær = bading i sjøen. 

 

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

 

10. juni Konsert med Fjellklang.  Både ASP/JUN og HK deltok på Fjellklangs 
sommerkonsert i Foldnes kirke. 
 

11. juni: Sommeravslutning på Olsvik skole.  En sommerkonsert ble holdt kl. 1900 
for foreldre 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. 

 

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 er tilbake etter en god sommer. 

 

2. september:  Rekrutteringskonsert på skolen. 

 

8. september:  Infomøte og rekruttering av aspiranter. 

 

15. september:  Oppstart for nye aspiranter med utdeling av instrument. 

 

18.-19.oktober: Seminar med Fjellklang på Brattholmen skole.  

 Seminaret var en oppladning til konserten på Vannkanten uken etter. HK 
stilte begge dager, mens JUN/ASP var med om søndagen. 

 

22.oktober:  Generalprøve for høstkonsert.  

 I forkant av konserten to dager senere, var det generalprøve i kultursalen 
på Vannkanten sammen med Fjellklang og Centre for Performing Arts og 
Bergen Tamilske Barneskole.  
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24.oktober:  Høstkonsert i kultursalen på Vannkanten.  

 Vi hadde konsert sammen med Fjellklang og Centre for Performing Arts og 
Bergen Tamilske Barneskole. Både ASP, JUN og HK deltok på an variert og 
flott kulturopplevelse, der vi også fikk oppleve tamilsk dans og sang. 
Konserten var en del av kulturdagene i Laksevåg og Fyllingsdalen. Den var 
også en DRØM-konsert som hadde fått støtte fra Norsk Tipping gjennom 
Norges Musikkorps Forbund. 

 

8. november:  Loddsalg på Vestkanten. 

 

14. november:  Huskonsert/generalprøve før Sotrafestivalen. 

 

15.november: Sotrafestivalen. 

 Med stor suksess deltok vi sammen med Musikklaget Fjellklang. Resultatet 
var andreplass og 86 poeng i 3. divisjon janitsjar. 

 

18. november:  HK har sosial sesongavslutning med Fjellklang på Brattholmen. 

 Gjennomgang av dommerkommentarer fra Sotrafestivalen etterfulgt av 
pizza og visning av bilder. 

 

30.november: Julematiné i aulaen på Langhaugen videregående skole. Arrangementet 
var for anledningen flyttet fra Laksevåg videregående skole, der det har 
vært arrangert i årevis. Årets arrangement var det 42. i rekken. 

  

10.desember:  Julekonsert for pensjonistene i Bjørndalsskogen. 

 

11.desember:  ASP/JUN holdt julekonsert for 2. trinn på Olsvik skole. 

 

17.desember: Avslutning med huskonsert. En riktig fin avslutning hvor korpset kan vise 
hva de har jobbet med i løpet av høsten. Bra oppmøte med foreldre m.fl. 
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DUGNADER 

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

Korpset sørger for flaggheising på flaggdager når skolen er stengt. 

 

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. Fra våren 2005 har korpset også hatt avtale med Bergen Kulturskole der vi 
kjøper undervisningstimer pr. uke.   

 

ADMINISTRASJON 
Styret har hatt 9 styremøter i 2008 og behandlet 87 saker. Det har i tillegg vært avholdt 1 
årsmøte. Det har også vært avholdt mange arbeidsmøter i forbindelse med 17. mai. 
 
Fra mars (etter årsmøtet) bestod styret av følgende: 
 Leder:   Arve van der Meeren 
 Kasserer:  Marielle M. Faye 
 Materialforvalter: Erik Nygård 
 Sekretær:  Kristian Hellesund 
 Styremedlem:  Evelyn Elnes 
 Styremedlem:  Kamalini Jeyatharan 
 Styremedlem:  Anny Sæle 
 Styremedlem:  Jan Sunde 
 Tillitsvalgte:  Eirin Lie Sætre og Kristin Nygård/Espen van der Meeren (høst) 
 Dirigenter:  Bjørn Andersen, Anette Grøn  

 
 Revisor:  Svein Zahl 
 Valgkomité:  Anny Sæle og Jan Sunde 
 
 

MUSIKALSK ANSVARLIG  

Hovedkorpset: Bjørn Andersen 

Aspirant- og juniorkorpset: Anette Grøn 
 
 
 
 
Olsvik, 11.3.2009 
 
 
Kristian Hellesund 

 




