
Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 28.mars 2012 
 
 
Sak 1:  Åpning og navneopprop  

Syv stemmeberettigede møtte til årets årsmøte. 
Følgende var til stede: Arve van der Meeren, Bente F Salthella, Cathrin 
Hopland, Helge Hagenes, Karina Kammerhuber, Kristian Hellesund og 
Evelyn Elnes.   
Cecilie Kårstad, som er vår mentor fra NMF i forbindelse med 
Laksevågprosjektet, var også tilstede. 

 
Sak 2:  Godkjenning av innkalling 

Godkjent. 
 
Sak 3:  Godkjenning av saksliste 
  Godkjent. 
 
Sak 4:  Konstituering 

Valg av ordstyrer: Helge Hagenes 
Valg av protokollunderskrifter: Bente F Salthella og Cathrin Hopland.  
Valg av referent: Evelyn Elnes 

 
Sak 5:  Godkjenning av årsberetning 

Årsberetningen ble lest opp og godkjent.   
 
Sak 6:  Godkjenning av revidert regnskap 

Revidert regnskap ble gjennomgått og godkjent.  
 
Sak 7:   Innkommet forslag 
 
  Egenandel ved kurs: 
 

Korpset sender hvert år flere medlemmer på kurs. Til dette har korpset 
bevilget en sum til subsidiering for de som deltok. Egenandelen har 
variert med hvor mange som har reist. 
Styret ønsker å sette en minimums egenandel for deltakere på kurs. 
 
Forslag: Minimums egenandel på kr. 500,00 for musikanter på kurs for 
de yngste(10-11år-gult kurs) Minimums egenandel på kr. 1000,00 for 
alle andre kurs. 
 
Begrunnelse: Kurs gir alle en egenutvikling som man har glede av selv. 
Korpset ser også at de vil ha nytte av å sende medlemmer på kurs. Vi 
vil derfor selvsagt også i framtiden budsjettere med subsidier til disse 
kursene. 
Ved å ha en minimums egenandel vil også foreldrene ha en rettesnor å 
gå etter når man vurdere å sende musikantene på kurs.  
Grunnen til lavere egenandel for de minste er at dette er kortere kurs og 
dermed også rimeligere, samt at vi ønsker å motivere de yngste til kurs.  
Har man først gått på et kurs vil man gjerne reise igjen. 



 
Årsmøtet gikk enstemmig inn for forslaget. 

 
Sak 8:  Godkjenning av budsjett med fastsetting av medlemskontingent
  

 Forlag om ny og høyere medlemskontingent, kr 950 for 
hovedmedlem og kr 750 for søskenmedlem. Godkjent. 

 
 Forslag til budsjett ble gjennomgått. I budsjettet var det satt opp 

å bruke kr 10 000 til støtte av sommerkurs. Det kom forslag om å 
heve dette beløpet til 25 000. Et tredje forslag om å heve beløpet 
til 15 000 ble fremmet. 

 
Årsmøtet stemte over følgende: 

 Forslag 1: Budsjettere med kr 25 000 til sommerkurs. 1 stemte 
for. 

 Forslag 2: Budsjettere med kr 15 000 til sommerkurs. 4 stemte 
for 

 Forslag 3. La beløpet på 10 000 stå, slik satt opp i budsjettet. 1 
stemte for. 

Forslag 2 ble vedtatt. 
Budsjettet ble godkjent. 

 
 
Sak 9:  Rapport over korpsets eiendeler 

Instrumentene musikantene bruker er jevnt over i ganske bra stand. Det 
foretas jevnlige reparasjoner og innkjøp når det trengs. Korpset har ikke 
gjort noen store instrumentinnkjøp i det siste. Karina Kammerhuber er 
materialforvalter og tar seg av oppfølging av instrumentene.  

 
Sak 10:  Forslag om vedtektsendring 
  Forslag fra styret: 

Styret ønsker å endre pkt. 3.4.a i korpsets vedtekter fra dagens tekst: 
3.4 UTMELDINGER    
3.4.a Medlemmer som ønsker å melde seg ut må gi melding om dette til 
korpsets 
styre, og fratreden skal fortrinnsvis skje ved slutten av et halvår. 
3.4.b Skyldig medlemskontingent skal være betalt før utmeldelsen kan 
godtas. 
3.4.c Betalt medlemskontingent refunderes ikke. 
3.4.d Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra korpset. 

 
Til: 
3.4.a Medlemmer som ønsker å melde seg ut må gi melding om dette til 
korpsets 
styre innen 15.juni eller 15.desember. 

 
Bakgrunn for forslaget: 
1.: Korpset skriver kontrakt med eksterne instruktører etter hvor 
 mange medlemmer vi har i de forskjellige grupperingene. Det er derfor 



nødvendig å ha oversikt over hvem vi har som medlemmer slik at vi kan 
tilpasse timeforbruket. 
2: Korpset betaler kontingent til NMF etter hvor mange medlemmer vi 
har pr. 31.12. 
Er ikke medlemmet utmeldt før det betaler korpset kontingent og 
forsikring for medlemmet hele det neste kalenderåret. 

 
Pkt. 3.4.b,c,d står uendret. 

 
  Forslaget ble vedtatt. 
 
 
 
Sak 11:  Valg 

Følgende var ikke på valg (1 år igjen) 
  Arve van der Meeren og Leah Wanjiqu 
   

Følgende ble valgt til styret: 
  Leder:   Helge Hagenes - 1 år 

Styremedlem: Cathrin Hopland – 2 år 
  Styremedlem: Evelyn Elnes - 2 år  
  Varamedlem: Bente F Salthella - 2 år 
 
   
   
   

Valgt til revisor:   Erik Nygård - 1 år 
 
  Valgt til valgkomité:  
  Karina Kummerhuber og Kristian Hellesund.  
 
 
 
 
 
Protokollunderskrifter: 
 
 
 
 
_________________  ______________  ________________ 
Evelyn Elnes (referent)  Bente F Salthella  Cathrin Hopland  
 
  
 
 
 
 
 



 
Vedlegg  A 

 
Årsmelding 2011 

 
 

 
KORPSMEDLEMMER 
Korpset har pr. 31.12.2011 14 Musikanter 

 6 Juniorer 
 8 Aspiranter  

 

AKTIVITETER 2011 

5. januar: Oppstart av første fellesøvelse etter juleferien.  

9. januar: Juletrefestspilling i Bergen Motorbåtforening på Straume for hovedkorpset.  

20.januar: Første fellesøvelse for hovedkorpset med Vestawind (prosjektkorps 
bestående av korpsene Olsvik, Fjellklang, Alvøen og Mathopen) på Alvøen 
skole.  

23.januar: Seminar med Vestawind på Vannkanten. Etter endt spilling var det sosialt 
samvær med bowling.   

19.-20.februar: Helgeseminar med Vestawind på Alvøen skole. Begge dagene for 
hovedkorpset, søndag var juniorer også med.  

11. mars: Ekstraøvelse på Alvøen skole med Vestawind for hovedkorpset og for 
juniorene. Kvelden ble brukt til ekstraøvelse og generalprøve før 
Hordablæsten.  

12.-13. mars: Hordablæsten 

 Juniorkorpset deltok sammen med juniorer fra Vestawind og fikk gode 
dommerkommentarer.  

 Hovedkorpset deltok sammen med Vestawind i 2.divisjon janitsjar og 
oppnådde 5.plass med 88 poeng. 

 I tillegg deltok ensemble og solister i konkurransen.  

16.mars: Årsmøte avholdt. 5 stemmeberettigede stilte, en forelder i tillegg til fire 
styremedlemmer.  

19.mars: Seminar for aspiranter og juniorer på Olsvik skole.  

24.mars: Olsweek – hovedkorps, juniorer og aspiranter spilte i Olsvikhallen som del av 
Olsvik skoles store fellesforestilling der klassene ved skolen opptrer for 
foreldre.     

17.mai: 17. mai på Olsvik skole ble nok et vellykket arrangement! Om morgenen 
spilte korpset til flaggheising, og vi marsjerte i et utvalg borettslag. Denne 
gangen var arrangementet på ettermiddag et samarbeid mellom FAU, Olsvik 
idrettslag og korpset. Aktivitetene foregikk som i fjor i og rundt Olsvikhallen. 
Med flere aktører med i arrangementet ble det flere aktiviteter, og totalt sett 
et større arrangement.   



 
 
 
 
 

 

28-29.mai: Seminar sammen med Vestawind på Brattholmen skole.   

3.-5. juni: Tur til Voss for aspiranter og juniorer (sammen med Fjellklang). 

8.juni: Sommerfest, sosialt arrangement på Peppes. 

9.juni: Sommerkonsert på Liljevatnet skule med Vestawind samt juniorer og 
aspiranter.  

16.-19.juni Vestawind på NM for skolekorps janitsjar i Larvik. Vi deltok i 2.divisjon og 
kom på 11.plass med 85 poeng.  

24. august: Oppstart etter sommerferien. Fellesstart for juniorer og hovedkorps.  

31. august: Etter endt øvelse deler musikanter og noen voksne ut reklamefoldere i 
postkasser i Olsvikområdet som del av rekrutteringsopplegget denne høsten.  

3. september: Miniseminar på Olsvik skole for alle i korpset der det øves inn program til 
rekrutteringskonsert. Etter endt øving var vi alle på kino i byen.    

8. september:  Rekrutteringskonsert på skolen.  

8. september:  Første øvelse med Vestawind. Denne høsten er det de tre korpsene Alvøen, 
Fjellklang og Olsvik som er med i samarbeidskorpset.   

12. september:  Foreldremøte for nye aspiranter med foreldre.  

 8 nye aspiranter startet.  

19. september: Seminar for hovedkorpset sammen med Vestawind på Liljevatnet skule.  

22-23.oktober: Seminar for hovedkorpset sammen med Vestawind på Glesvær. Overnatting 
fra lørdag til søndag. Spilling og mye sosialt med felles måltider, fisking, tur i 
fjæra, konkurranser og disko.     

28.oktober:  Høstkonsert/jubileumskonsert. OSK feirer sitt 30års jubileum i kultursalen på 
Vannkanten. Gjesteartist er Olav Dale. Alle musikanter deltar, hovedkorpset 
sammen med Vestawind.  

29. oktober: Grasrot-stunt på Safari og Rimi i Olsvik. Styret har stand ved butikkene med 
mål om å verve flere grasrotgivere til korpset.  

4.-6. november: Seminar med Brass Brothers i Fana kulturhus for hovedkorpset sammen med 
flere andre korps.   

19.november: Sotrafestivalen – hovedkorpset deltar sammen med Vestawind i klassen 
janitsjar 3.divisjon og oppnår 2.plass med 94 poeng.   

12.desember: Kirkekonsert i Olsvik kirke sammen med Alvøen skolekorps, Bergen Vest Unge 
strykere og organist Rune Klevberg. Etterpå var det juleavslutning i 
kirkekjelleren hvor det ble delt ut korpsmedaljer og instruktører og dirigenter 
med andre ble takket for høstens innsats. Det ble serververt julebrus, kaffe 
og noe å bite i.   

 

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.   

 

ADMINISTRASJON 
Styret har hatt 9 styremøter i 2011. Det har i tillegg vært avholdt 1 årsmøte.  Det har også 
vært avholdt mange arbeidsmøter i forbindelse med 17. mai, samarbeidet med Fjellklang og 
samarbeidsprosjektet Vestawind.  
 
Fra mars (etter årsmøtet) bestod styret av følgende: 

Leder og kasserer: Helge Hagenes  
Nestleder:  Kristian Hellesund 

           Materialforvalter: Karina Kummerhuber 
 Styremedlem:  Arve van der Meeren 
 Styremedlem:  Leah Wanjiqu 
 Styremedlem:  Jan Cato Hagebø   
 
Jan Cato Hagebø trekte seg fra styrevervet sitt 5.mai. Evelyn Elnes ble etter dette kontaktet av 
styret og bedt om å hjelpe til å utføre sekretærjobben. Evelyn sa seg villig til dette.    

 
Revisor:  Erik Nygård 

 Valgkomité:  Karina Kummerhuber og Kristian Hellesund. 

  
Tillitsvalgte, fra høsten 2011: Marie Hellesund og Tanja Mikkonen  

 
 

MUSIKALSK ANSVARLIG  

Hovedkorpset: Bjørn Andersen 

Aspirant- og juniorkorpset: Anette Grøn 
 
 
 
 
Olsvik, 12.3.2012 
   

 


