Protokoll
Fra årsmøte i Bekkelaget Skoles Musikkorps 9. mars 2010 på Bekkelaget Skole.

1.

Konstituering

a.

Åpning av møtet

Formannen ønsket velkommen og foreslo Kai Hallgren som møteleder.
Han ble valgt ved akklamasjon, og overtok deretter møteledelsen.

b.

Navneopprop

De fremmøtte ble bedt om å krysse av for seg selv og evt. hvem de stemmer på vegne av på en liste
som ble sendt rundt.
I alt 45 stemmer var representert. Disse fordelte seg slik:
Musikanter over 15 år:

0

Stemmeberettigede tillitsvalgte:

7

Foresatte til musikanter under 15 år:

33

Foresatte til musikanter over 15 år med fullmakt:

5

Foresatte med eget medlemskap ·

0

Til sammen:

45

(Korpset har totalt 84 stemmeberettigede medlemmer. 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

Thomas Nygaard ble foreslått som referent og han ble valgt.

g.

Valg av tellekorps

Hilde Salicath Aasen og Øyvind Engen ble foreslått og valgt

h.

Valg av 2 personer til å underskrive protokollen

Rita Lillegraven og Frank Jaegtnes ble foreslått og valgt.

2.

Styrets årsmelding

Meldingen ble gjennomgått hovedpunkt for hovedpunkt.
Årsmeldingen ble godkjent.

3.

Regnskap

Regnskapet ble gjennomgått og revisorberetningen referert.
Regnskapet og forslaget til avsetting av overskuddet ble godkjent.

4.

Innkomne forslag

a.

Innsendt forslag fra Rune Andersen vedr. vedtektenes punkt 3.4.c. Se møteinnkalling
Årsmøtet ønsket ytterligere presisering av absolutte frister for utmeldelse. Følgende ny ordlyd
i vedtektenes punkt 3.4.c. ble vedtatt:
”Medlemmer er forpliktet til å betale kontingent samt andre økonomiske forpliktelser
til fastsatte tider. Kontingenten for medlemmer betales i to rater og forfaller til
betaling henholdsvis 1. september og 15. januar. Innbetalingen pr. 1. september
betraktes som a konto og settes til halvparten av fjorårets kontingent. Innbetalingen
15. januar er kontingenten fastsatt av årsmøtet fratrukket første innbetaling i
korpsåret. Kontingentforpliktelsen løper inntil skriftlig utmelding er mottatt av styret.
Kontingenten påløper for hele semesteret hvis utmeldingen er mottatt etter
henholdsvis 15. august for høstsemesteret og 15. desember for vårsemesteret.”
Ny ordlyd settes inn i vedtektene.

5.

Økonomi

a.

Fastsettelse av kontingent

Styret foreslo at kontingenten fastholdes på kr. 2 000,- pr. semester.
Styrets forslag ble vedtatt.

b.

Budsjett

Styret la frem forslag til budsjett for 2010.
Budsjett for 2010 ble vedtatt.

6.

Valg

Valgkomiteen hadde følgende forslag:
Styre:
Formann:

Frank Jaegtnes (ny)

Nestformann/
Instruktøransvarlig:

Stig Atle Haugland (ny)

Aspirantansvarlig:

Gesine Bø (gjenvalg)

Sekretær:

Thomas Nygaard (gjenvalg)

Musikkoordinator:

Marianne Brodin (ny)

Bookingansvarlig:
1. Vara:

Åse Haga (gjenvalg)

Kasserer:
2. vara

Vegard Lund (gjenvalg)

Korpsledere:
Kajsa G. Kvalnes (gjenvalg)
Trond Aasen (gjenvalg)
Morten Fehn (gjenvalg)
Merethe Dalby (gjenvalg)
Jan Røsholm (ny)

