Protokoll
Fra årsmøte i Bekkelaget Skoles Musikkorps 7.mars 2006 på Bekkelaget Skole.
1.

Konstituering

a.

Åpning av møtet

Formannen ønsket velkommen og foreslo Vegard Lund som møteleder.
Han 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 47 stemmer var representert. Disse fordelte seg slik:
Musikanter over 15 år:

3 (inkl. 0 styremedlem)

Stemmeberettigede tillitsvalgte og kandidater til tillitsverv:

11

Foresatte til musikanter under 15 år:

31

Foresatte til musikanter over 15 år med fullmakt:

1

Foresatte med eget medlemskap ·

___

Til sammen:

47

(Korpset har totalt 84 medlemmer inkl. tillitsvalgte. Dvs. at årsmøtet må ha 28 (1/3)
stemmeberettigede for å være beslutningsdyktig.)
c.

Godkjenning av innkalling

Bemerkning: Ingen
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

Frederik Ottesen og Elisabeth Nohre ble foreslått og valgt
h.

Valg av 2 personer til å underskrive protokollen

Siw Hallgren og Dag Samer ble foreslått og valgt.
2.

Styrets årsmelding

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

Regnskap

Regnskapet ble gjennomgått
Kommentarer: Ingen
Revisorberetningen ble referert og regnskapet ble deretter godkjent.
4.

Innkomne forslag

a.

Opprettelse av Juniorstyre. Forslag vedtatt enstemmig med følgende tilleggstekst i vedtektene:

b.

”Juniorstyret” velges innen utgangen av september og velger da sin representant til det
ordinære styret.”
Endring av 17.mai arrangement for 2006
Her var det mange meninger og diskusjoner hvor det tilslutt ble en avstemning. Styrets forslag
ble vedtatt med 18 mot 17 stemmer. Styret får fullmakt til å finne beste løsning .

5.

Økonomi

a.

Fastsettelse av kontingent

Styret foreslo at kontingenten ble økt til kr.1600.- pr. semester med virkning fra første halvår 2007.
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.
6.

Valg

Formann :

Henning Hansen

Instruktøransvarlig:

Rita Lillegraven

Sekretær:

Trond Rønningen

Musikkoordinator :

Morten Fehn

Kasserer :

Solveig Pettersen

Aspirantansvarlig:

Hilde Salicath Aasen

Bookingansvarlig:

Elisabeth Nohre

(Valgkomiteens forslag legges ved som del av protokollen)
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 2006

Trond Rønningen
Referent
Sign.

Siv Hallgren
Sign.

Dag Samer
Sign.

