Protokoll
Fra årsmøte i Bekkelaget Skoles Musikkorps 15.mars 2007 på Bekkelaget Skole.
1.

Konstituering

a.

Åpning av møtet

Formannen ønsket velkommen og foreslo Merete Jordal som møteleder.
Hun ble valgt ved akklamasjon, og overtok deretter møteledelsen.
b.

Navneopprop

De fremmøtte ble bedt om å skrive sitt navn og evt. hvem de stemmer på vegne av på en liste som ble
sendt rundt.
I alt 33 stemmer var representert. Disse fordelte seg slik:
Musikanter over 15 år:

4

Stemmeberettigede tillitsvalgte og kandidater til tillitsverv:
Foresatte til musikanter under 15 år:

8

20

Foresatte til musikanter over 15 år med fullmakt:

1

Foresatte med eget medlemskap ·

___

Til sammen:

33

(Korpset har totalt medlemmer 79 inkl. tillitsvalgte. Dvs. at årsmøtet må ha (1/3) stemmeberettigede for
å være beslutningsdyktig.)
c.

Godkjenning av innkalling

Bemerkning:
Innkallingen ble godkjent

d.

Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent
e.

Valg av møteleder

Se under pkt. A
f.

Valg av referent

Trond Rønningen ble foreslått som referent og han ble valgt.
g.

Valg av tellekorps
Bård Styrmoe
Svein Sandvik

h.

Valg av 2 personer til å underskrive protokollen
Bård Styrmoe
Svein Sandvik

2.

Styrets årsmelding

Meldingen ble gjennomgått hovedpunkt for hovedpunkt.
Merknader:
Årsmeldingen ble godkjent med ovennevnte merknader.
3.

Regnskap

Regnskapet ble gjennomgått
Kommentarer:
Kasserer gikk gjennom postene på regnskapet. Kasserer kommenterte at det manglet beløp for ”Turer”
i budsjett 2006 oppstillingen. Beløpet skal være 250.000.
Revisorberetningen ble referert og regnskapet ble deretter godkjent.
4.

Innkomne forslag
Ingen

5.

Økonomi

a.

Fastsettelse av kontingent

Styret foreslo at kontingenten ble økt til kr.1.600 pr. semester med virkning fra første halvår 2008.
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.
b.

Budsjett

Budsjett for 2007 ble vedtatt.
Styret la i likhet med i fjor frem forslag til 3 års budsjett.
Styret ba om råd ift. til budsjett 2008 da automatinntekter faller bort fra 1.7.2007. Her følger noen
forslag; dette er ikke forslag til avstemning, men råd som styret tar videre med seg i arbeidet.
Forslag til kostnadsreduksjoner:
Færre individuelle instruktører på seminarer - mer gruppespill
2 og 2 musikanter for hver instruktørtime for eksempel aspiranter.
Gruppespill samme instrumentgruppe en gang pr.måned
Vurdere seminarer for eksempel annethvert år Årjäng/Gjøvik. Vurdere andre seder for seminarer
Se om vi har egne ressurser blant foreldre som kan fungere som instruktører på seminarer
Vurdere høyere egenandel/selvkost på turer.
Generelt stille større krav til musikanter/foreldre at uniformer og instrumenter vedlikeholdes.
Inntektsgivende forslag:
Støttemedlemskap som selges i lokalmiljø. F.eks kr. 100.- inkl pin
Generelt loddslag
Sjekke med NMF om de har noen tiltak/planer.
Lokale sponsorer
Høyere kontingent

6.

Valg

Formann :

Henning Hansen

Instruktøransvarlig:

Rita Lillegraven

Sekretær:

Trond Rønningen

Musikkoordinator :

Morten Fehn

Kasserer :

Solveig Pettersen

Aspirantansvarlig:

Hilde Salicath Aasen

Bookingansvarlig:

Catharina B. Andersen

(Valgkomiteens forslag legges ved som del av protokollen)
Korpsledere:
Dag Samer
Kajsa Kvalnes
Trond Aasen
Kristina Pedersen
Valgkomite:
Astrid Hoel
Per Kvalnes
Nina Kristin Jansen
Kari Brustad
Revisor:
Rolf Arentz-Hansen
Forslaget ble i sin helhet vedtatt ved akklamasjon.
Formannen takket det avtroppende styret for innsatsen, og ønsket det nye styret lykke til.
Møtet ble deretter hevet.
Oslo, 15.mars 2007

Trond Rønningen
Referent
Sign.

Sign.

Sign.

