14.3.2013: Dette er foreløpig en uofisiell versjon
av protokollen ettersom den ennå ikke er signert
av alle som skal signere protokollen!

Protokoll fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps
Dato og tidspunkt:

13.3.2013 kl. 18:30

Sted:

Olsvik skole

Sak 1 – Åpning og navneopprop
Det var 9 stemmeberettigede møtte til årets årsmøte: Helge Hagenes; Arve van der Meeren;
Bente F. Salthella; Cathrin Hopland; Karina Kammerhuber; Kristian og Torunn Hellesund; Idar
Juvik; Torunn Hammer; Evelyn Elnes. Noen av disse var med på bare deler av møtet.
I tillegg møtte Cecilie Kårstad, vår mentor fra NMF i forbindelse med Laksevågprosjektet.
Representant fra NMF har i følge vedtektene talerett, men ikke forslags- og stemmerett.

Sak 2 – Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent.

Sak 3 – Godkjenning av saksliste
Godkjent.

Sak 4 – Konstituering
Helge Hagenes ble valgt til ordstyrer.
Arve van der Meeren ble valgt til referent.
Cathrin Hopland og Torunn Hellesund ble valg til å skrive under på protokollen.

Sak 5 – Godkjenning av årsberetning
Årsberetningen ble godkjent.

Sak 6 – Godkjenning av revidert regnskap
Det var ingen endring i regnskapet etter at innkallingen ble sendt ut, slik at regnskapet er
identisk med det som medlemmene fikk i forbindelse med innkallingen.
Revidert regnskap ble gjennomgått og godkjent.
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Sak 7 – Innkommet forslag
Innkommet forslag fra styret om binding av medlemstid etter kurs der korpset har sponset
deler av kursavgiften. Forslaget fra styret lyder:
«Medlemmer som får støtte til å delta på kurs forplikter seg etter endt kurs til å være aktivt
medlem av Olsvik skolekorps i 6 (seks) måneder. Medlemskapet skal ivaretas ved å delta på
øvelser og konserter i denne perioden dersom man ikke har gyldig fravær.
Oppfylles ikke denne forpliktelsen forbeholder Olsvik skolekorps seg retten til å kreve tilbake
støtten som er gitt»
Ordstyrer fortalte litt om bakgrunnen for forslaget, som man også kan lese i innkallingen til
årsmøtet. Det ble fra medlemmer foreslått et par endringer i forslaget, og man ble til slutt
enig om å stemme ved håndsopprekning på ett av følgende to forslag:
Forslag 1: Styrets forslag.
Forslag 2: Lik styrets forslag, men med følgende endringer: Ordet «kurs» endres til
«sommerkurs», og at forslaget ikke skal gjøres gjeldende for musikantene som deltar på gult
sommerkurs (som etter NMF sin definisjon er sommerkurset for de yngste musikantene).
Forslag 2 fikk 5 stemmer.
Forslag 1 fikk 3 stemmer.
Redigert forslag fra forsamlingen er dermed vedtatt, og det gjeldende vedtaket lyder da slik:
«Medlemmer som får støtte til å delta på sommerkurs forplikter seg etter endt kurs til å være
aktivt medlem av Olsvik skolekorps i 6 (seks) måneder. Medlemskapet skal ivaretas ved å delta
på øvelser og konserter i denne perioden dersom man ikke har gyldig fravær.
Oppfylles ikke denne forpliktelsen forbeholder Olsvik skolekorps seg retten til å kreve tilbake
støtten som er gitt.
Denne forpliktelsen gjelder ikke de som deltar på "Gult kurs" som er sommerkurset for de
yngste musikantene.»

Sak 8 – Godkjenning av budsjett med fastsetting av medlemskontingent
Helge gikk gjennom budsjettforslaget, der styret foreslår å beholde samme kontingent som i
fjor. Ingen endringer ble forslått, så budsjettet er enstemmig vedtatt.

Sak 9 – Rapport over korpsets eiendeler
Generelt har vi hatt en heving på standarden på instrumenter siste år. Instrumentene
musikantene bruker er jevnt over i ganske bra stand. Det foretas jevnlige reparasjoner og
innkjøp når det trengs. Korpset har kjøpt noen nye instrumenter i 2012 som har bidratt til å
heve standarden i instrumentparken.
Karina Kammerhuber har vært materialforvalter og tatt seg av oppfølging av instrumentene.
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Sak 10 – Forslag om vedtektsendringer
For å tilpasse våre vedtekter til NMF sine mønstervedtekter, foreslår styret å gjøre en del
endringer i vedtektene. Det ble stemt over følgende endringer:
§ 3, avsnitt «3.1 OPPTAK AV MEDLEMMER»:
Gjeldende tekst:
«Musikanter og andre interesserte kan opptas som medlemmer av korpsets styre.
Medlemsskap for barn som ikke er fylt 15 år må være skriftlig godkjent av foresatte. Ved
innmelding i skolekorpset blir en automatisk medlem i NMF.»
Forslag 1: Styrets forslag, som er å erstatte gjeldende tekst med følgende ny tekst:
3.1.a. Musikanter og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i musikkorpset av
korpsets styre.
3.1.b. Medlemskap for barn som ikke er fylt 15 år må være skriftlig godkjent av
foresatte. Ved innmelding i musikkorpset blir man automatisk medlem i NMF.
3.1.c. Styremedlemmer må være medlem i NMF. Faste dirigenter og faste instruktør
skal registreres i NMFs database.
Forslag 2: Fra forsamlingen ble det foreslått å benytte styrets forslag, men stryke punkt 3.1.c.
Det ble stemt ved håndsopprekning på de to forslag.
Forslag 2 fikk 2 stemmer.
Forslag 1 fikk 5 stemmer.
Forslag 1, som var styrets forslag, er vedtatt!
§ 3, avsnitt «3.6 SUSPENSJON / EKSKLUSJON», punkt 3.6.d:
Gjeldende tekst:
«3.6.d Korpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for kretsstyret.»
Styrets forslag til ny tekst:
«3.6.d Korpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for regionstyret.»
Forslaget ble enstemmig vedtatt!
§ 4, avsnitt «4.5 RETTIGHETER OG VOTERINGER», punktene 4.5.c-d-e-f-g:
Gjeldende tekst:
«4.5.c Følgende har tale-, forslags- og stemmerett:
• Utøvende og ikke-utøvende medlemmer som er fylt 15 år, og som oppfyller
sine medlemsforpliktelser.
• Styrets medlemmer har ikke stemmerett under behandling av årsmelding og
regnskap
• For medlemmer under 15 år kan en foresatt møte med tale-, forslags- og
stemmerett.
4.5.d Medlemmer som ikke er fylt 15 år har tale- og forslagsrett.
4.5.e Representanter fra NMF har talerett.
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4.5.f Årsmøte kan gi talerett til hvem de måtte ønske.
4.5.g Beslutninger på årsmøtet fattes med simpelt flertall.»
Styrets forslag til ny tekst:
«4.5.c Følgende har tale-, forslags- og stemmerett:
• Medlemmer som har fylt 12 år. For medlemmer under 12 år kan en foresatt
møte med tale-, forslags- og stemmerett.
• Styrets medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av
årsmelding og regnskap.
4.5.d Følgende har tale - og forslagsrett:
• Medlemmer som ikke er fylt 12 år.
4.5.e Følgende har talerett:
• Representanter fra NMF
• Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske.
4.5.f Beslutninger på årsmøtet fattes med simpelt flertall.»
Forslaget ble enstemmig vedtatt!
§ 5, avsnitt «5.6 PERSONALANSVAR»:
Styret foreslår to nye punkt under avsnitt 5.6:
«5.6.b Styret er ansvarlig for å innhente politiattest på de som har tillits- eller
ansvarsforhold overfor mindreårige eller utviklingshemmede.
5.6.c Styrets leder eller den han bemyndiger utøver daglig personalansvar.»
Forslaget ble enstemmig vedtatt!
§ 5, nytt avsnitt:
Styret foreslår nytt avsnitt under § 5:
«5.9 BEREDSKAPSPLAN FOR KORPS
Styret plikter å forholde seg til dokumentet «Beredskapsplan for korps» når korpset
drar på turer og deltar på arrangementer.»
Forslaget ble enstemmig vedtatt!
(Dokumentet «Beredskapsplan for korps» er å finne på både NMF sin og vår hjemmeside.)
§ 8 «Uenigheter/Tvister»:
Gjeldende tekst:
«Uenighet/tvister om vedtektenes forståelse forelegges kretsstyret med forbundsstyret
som ankeinstans»
Styrets forslag til ny tekst:
«Uenighet/tvister om vedtektenes forståelse forelegges regionstyret med forbundsstyret
som ankeinstans»
Forslaget ble enstemmig vedtatt!
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Sak 11 – Valg
I fjor ble styremedlem Cathrin Hopland og styremedlem Evelyn Elnes valgt for 2 år. Evelyn
Elnes har siden trukket seg fra sitt verv. Det er derfor bare Cathrin Hopland som har et verv
som løper ett år til.
Valgkomiteens innstilling til nytt styre ble presentert på årsmøtet, og ble enstemmig valgt.
De som ble valgt til nytt styre er:
Leder:
Helge Hagenes – valgt for 1 år
Styremedlem: Arve van der Meeren – valgt for 2 år
Styremedlem: Bente F. Salthella – valgt for 2 år
Styremedlem: Torunn Hammer – valgt for 2 år
Styremedlem: Cathrin Hopland – ikke på valg, 1 år igjen
Til valgkomité ble følgende enstemmig valgt:
Evelyn Elnes
Kristian Hellesund
Det ble ikke valgt ny revisor. Det betyr at det senere må kalles inn til ekstraordinært årsmøte
for å velge revisor.

Protokollunderskrifter:
Olsvik, 14.3.2013

____________________
Arve van der Meeren
Referent

____________________
Cathrin Hopland

____________________
Torunn Hellesund

Vedlegg:
- Budsjett 2013
- Vedtekter oppdatert etter dette årsmøtet
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Årsmelding 2012

Vedlegg A
(3 sider)

KORPSMEDLEMMER
Korpset har pr. 31.12.2012 14 musikanter
3 juniorer
11 aspiranter
I tillegg har medlemmer fra Alvøen skolekorps (4 musikanter og 1 junior) øvd fast sammen med
Olsvik skolekorps siden august 2012.
AKTIVITETER 2012
2. januar:

Oppstart etter juleferien med gruppeøvelser. Første fellesøvelse er onsdag
4.januar.

8. januar:

Juletrefestspilling i Bergen Motorbåtforening på Straume for hovedkorpset.

13.januar:

Første fellesøvelse for hovedkorpset med Vestawind på Alvøen skole.

18.-19.februar: Helgeseminar: Hot`n Funky for medlemmene i Vestawind på Liljevatnet skule.
9.mars

Seminar for Vestawind-ensemblet som skal delta på Hordablæsten.

10.-11.mars:

Helgeseminar for juniorer og hovedkorps med spesielt fokus på forberedelse
til Hordablæsten. Seminaret avsluttet med hentekonsert søndag ettermiddag.

16.-17. mars:

Hordablæsten
Denne gangen deltok vi ikke i korpskonkurransen, men med ensembler og
solister.

28.mars:

Årsmøte avholdt. 7 stemmeberettigede stilte. Cecilie Kaarstad, som er vår
mentor fra NMF i forbindelse med Laksevåg prosjektet, var også til stede.

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. For andre året
på rad 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.

6.-10. juni:

Aspiranter og juniorer deltok på Vossafestivalen.

13.juni:

Sommeravslutning på Olsvik skole, allrommet.

23.-29.juni:

Korpstur til Gøteborg Music Festival sammen med Vestawind.

22.august:

Oppstart etter sommerferien. Fellesstart for juniorer og hovedkorps.
Alvøen skolekorps sine musikanter øver fra nå av fast sammen med Olsvik sitt
junior- og hovedkorps.

25.august:

Miniseminar på Olsvik skole for alle i korpset der det ble øvd inn program til
rekrutteringskonsert. Etter endt øving var det sosialt arrangement med
bowling på Bergen Bowlingsenter, Sandsli.

30.august:

Rekrutteringskonsert på Olsvik skole ( i skoletiden).

3. september:

Foreldremøte for nye aspiranter med foreldre.
9 nye aspiranter startet.

25. september: Første øvelse med Vestawind for høstsesongen.

20.-21.oktober: Helgeseminar med overnatting på Osterøy ungdomskule for Vestawind og
juniorer og aspiranter. Spilling og mye sosialt med felles måltider og god
underholdning lørdag kveld med leker og konkurranser.
25.oktober:

Høstkonsert i kultursalen på Vannkanten. Hovedkorpset deltok sammen med
Vestawind. Juniorene og de nye aspirantene deltok også.

11.november:

Seminar/øvelse med Vestawind hvor fokus var forberedelse til Sotrafestivalen.

17.november:

Sotrafestivalen – hovedkorpset deltok sammen med Vestawind i klassen
janitsjar 3.divisjon og oppnådde 1.plass med 99 poeng (92 spillepoeng og 7 for
programvalg)
Fra korpset deltok også flere solister og ensembler.

2.desember:

Hovedkorpset spilte på tenning av julegran i Bjørndalsskogen og i Alvøen.

10.desember:

Kirkekonsert i Olsvik kirke sammen med Bergen Vest Unge strykere og organist
Rune Klevberg. Etterpå var det juleavslutning i kirkekjelleren.

KURS
12 medlemmer deltok på sommerkurs arrangert av NMF-Hordaland/Askøy Sang og
Musikksamskipnad.
2 medlemmer deltok på første del av «Ung i Teten», arrangert av NMF-Hordaland.
Leder, dirigent og en tillitsvalgt deltok på Hell symposiet i Trøndelag.
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.
21.-23.september var korpset medarrangør for HUK-seminar på Alvøen skole. Korpsforeldrene
deltok ved å være vakt i løpet av helgen.
Før sommeren ble det gjennomført en runde med loddbøker og før jul solgt spekemat.
INSTRUKSJON
Korpsets medlemmer har hatt ukentlig instruksjon med egen spillelærer.
ADMINISTRASJON
Styret har hatt 9 styremøter i 2012. Det har i tillegg vært avholdt 1 årsmøte. Det har også
vært avholdt mange arbeidsmøter i forbindelse med 17. mai og samarbeidet med Vestawind.
Fra mars (etter årsmøtet) bestod styret av følgende:
Leder og kasserer: Helge Hagenes
Nestleder:
Arve van der Meeren
Styremedlem:
Evelyn Elnes, sekretær
Styremedlem:
Cathrin Hopland, aspirant-/juniorkontakt
Styremedlem:
Leah Wanjiqu (trakk seg fra styret i juni -2012)
Varamedlem:
Bente F. Salthelle
Materialforvalter:
Revisor:
Valgkomité:

Karina Kammerhuber
Erik Nygård
Karina Kammerhuber og Kristian Hellesund.

Tillitsvalgte:

Marie Hellesund og Tanja Mikkonen. Begge disse sluttet i korpset i
juni 2012.

MUSIKALSK ANSVARLIG
Hovedkorpset: Bjørn Andersen
Aspirant- og juniorkorpset: Anette Grøn

Olsvik, 21.2.2013

BUDSJETT 2013

