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Protokoll
Fra årsmøte i Bekkelaget Skoles Musilikorps

ll.mars 2008 på Bekkelaget Skole.

Konstituering

Apning av møtet

^.

Formannen ønsket velkommen og foreslo Siv Hallgren 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

4l

stemmer var representert. Disse fordelte seg slik:

Musikanter over l5 år:
Stemmeberettigede tillitsvalgte

5 (inkl.

I

styremedlem)

6

:

Foresatte

til musikanter under l5

Foresatte

til musikanter over 15 år med fullmakl:

år:

27
J

Foresatte med eget medlemskap '

0

Til

41

sammen:

(Korpset har totalt 76 medlemmer. Dvs. at årsmøtet måha26(l/3) stemmeberettigede for å være
beslutningsdyktig.)

c.

Godkjenning av innkalling

Bemerkning: Ingen

Innkallingen ble godkj ent

d.

Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent

e.

Valg av møteleder

Se under

pkt.

f.

VaIg av referent

a

Trond Rønningen ble foreslått som referent og han ble valgt.

g.

Valg av tellekorps

Vegard Lund og Kai Hallgren ble foreslått og valgt

h.

Valg av 2 personer

til å underskrive protokollen

Odd Ame Thingnes og Odny Risheim ble foreslåu og valgt.

2.

Styrets årsmelding

Meldingen ble giennomgått hovedpunkt for hovedpunkt.

Merknader:

Ingen

Årsmeldingen ble godkjent med ovennevnte merknader.

3.

Regns\ap

Regnskapet ble gi ennomgått

Kommentarer: Kasserer la frem forslag

til disponering

av overskudd med selvpålagte restriksjoner' Sq

årsregnskap.

Revisorberetningen ble referert og regnskapet ble deretter godkjent.

4.

Innkomne forclag

a.

Innsendt forslag ffa Henning Hansen vedr. vedtekter 2-1.c. se møteinnkalling
Forslag til endring vedtatt og tas inn i vedtekter.

5.

Økonomi

a.

Fastsettelse av kontingent

Styret foreslo at kontingenten ble stående uforandret (kr.1600) pr. semester.

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Budsiett
Styret Ia i likha med i

for

frern forslag

til

3 års hdsj€*t.

Budsjett for 2008 vedtatt og godkjent.
Noe diskusjon om budsjetpost for loppemarkedene. Vi er avhengig av god inntekt på disse da
automatirmtekter har bortfalt. Dgtte pga. lovendring som tådte i lrraft 1.7.2007.
Styret ble Ht om å sjelke med NMF hva de gien md dette på vegne av korpsene.

6.

Valg

Formann

Henning F{ansen (gienvalgt)

Instruktøransvarlig

Rune Andersen (ny)

Sekretær

ThomasNygaard (ny)

Musikkoordinator

Morten Fehn (gisnval gt)

Kasserer

Vegardlrmd (ny)

Aspirantansvadig

Hilde Salicath Aasen (gjenvalgt)

Varamedlem

Catharina B. Andersen (gienvalgt)

Valgkomite:
Astrid Hoel
Siv Hallgren
Nina Kristin Jansen
Forslaget ble i sin helhet vedtatt ved akklamasjon.

Formannen takket det avtroppende styret for innsatsen, og ønsket det nye styret lykke

Møtet ble deretter hevet.

Oslo,15.4.2008

Trond Rønningen
Referent

Sigr.

til.

