VEDTEKTER FOR
BEKKELAGET SKOLES MUSIKKORPS

§ 1. ORGANISASJON
Bekkelaget Skoles Musikkorps stiftet 09.02.1931 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund med
tilhørighet NMF Oslo Krets.

§ 2. FORMÅL
BSM har som formål å fremme interesse for og utøvelse av musikk blant musikantene, og gjennom
denne form for fritidsbeskjeftigelse medvirke til utvikling av sunne interesser og godt vennskap.

a) BSM skal sørge for opplæring av musikantene i musikkteori, oppøve ferdigheter på
korpsinstrumenter og i samspill.
b) BSM skal arbeide for å fremføre allsidig musikk med vanskelighetsgrad tilpasset musikantenes
musikalske nivå i forhold til alder og ferdigheter.
c) BSM skal når det er interesse for det, drive tilleggsaktiviteter som drillgruppe, storband,
ensemblespill og tilsvarende. Disse aktivitetene kan iverksettes av styret, dersom styret finner
det forsvarlig innenfor korpsets økonomi og budsjett. Aktiviteter som drill,
paradetrommegruppe og lignende som vil endre korpsets offentlige framferd vesentlig, krever
vedtak fra årsmøte.

§ 3. MEDLEMSKAP
3.1 OPPTAK AV MEDLEMMER

a) Som medlemmer opptas fortrinnsvis elever fra skolens 2., 3. og 4. klasse.
b) Musikanter, deres foresatte og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i musikkorpset
av korpsets styre. Medlemskap for barn som ikke er fylt 15 år må være skriftlig godkjent av
foresatte. Ved innmelding i skolekorpset blir en automatisk medlem av NMF. Alle medlemmer
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plikter å følge musikkorpsets, NMFs og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak. Alle
nye medlemmer skal levere inn medlemskapsopplysninger på innmeldingsskjema. Ved endring
av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til korpsets styre.
Nevnte opplysninger gis videre for registrering i NMF`s medlemsdatabase. Det gis ikke
adgang til reservasjon mot registrering.

3.2 ORGANISERING AV KORPSET
a)

Korpsets daglige drift forvaltes av et styre valgt av årsmøte. De som velges må være 15 år når
de tiltrer, ha gyldig medlemskap og ha sagt seg villige til å motta verv. Foresatte til
medlemmer blir automatisk medlemmer i korpset når de er kandidat til styret eller som
korpsleder.

b) Det skal foreligge instruks for dirigenter og instruktører
c) Korpsets repertoar settes opp av et musikkråd på 4 (fire) medlemmer oppnevnt av styret og
hvor dirigenten og en erfaren musikant er medlem. Rådet velger selv sin leder.
d) Korpset følger forbundets gjeldende aldersbestemmelser. Musikanter kan spille i korpset til 31.
juli det året de fyller 19 år.
e)

Musikanter kan bli aspiranter i amatørkorps fra 1. august det året de fyller 15 år.
Medlemsforpliktelsene i aspiranttiden skal oppfylles i forhold til BSM.

f)

For å sikre at driften hele tiden ivaretar musikantenes interesser både musikalsk og sosialt skal
korpset ha et Musikantstyre bestående av 4-6 medlemmer som velges av musikantene.
Musikantene kan bli medlemmer av Musikantstyret f.o.m. det året de fyller 12 år.
Musikantstyret skal sikre musikantene medbestemmelsesrett og fremme engasjement for
korpset. En av oppgavene vil være å avholde regelmessige medlemsmøter. Musikantstyret
velger selv én representant og vararepresentant til korpsets styre. Musikantstyret velges innen
utgangen september hvert år. Medlemmer i Musikantstyret kan gjenvelges to ganger.

g) Innenfor hver instrumentgruppe skal det velges Gruppeledere ( maks. 20 ( tyve) medlemmer
pr. gruppe). Det bør være en jevn fordeling mellom jenter og gutter ved valg av tillitsvalgt/
gruppeledere.
h) Korpsets øvelser følger skoleruten med hensyn til ferier. Enetimer og fellesøvelser går som
normalt på skolens planleggingsdager hvis ikke annen beskjed er gitt.
i)

Foresatte til musikantene har som oppgave å være behjelpelig med korpsets drift.
Hovedoppgaven er å sørge for korpsets økonomiske grunnlag.
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3.3 PLIKTER VED MEDLEMSKAP
a)

Musikanter plikter å møte i rett tid til øvelser og oppdrag såfremt ikke gyldig grunn til fravær
foreligger. I tilfelle fravær skal dirigent/ korpsleder, eller den som er delegert slikt ansvar,
forhåndsvarsles.

b) Musikantene plikter å holde utlånte instrumenter og annet utstyr som tilhører BSM i god stand.
Foresatte og/eller musikanten kan gjøres økonomisk ansvarlig for skjødesløs behandling av
korpsets eiendeler.
c) Det skal tegnes egenerklæring om musikantenes forpliktelser med hensyn til fremmøte og
oppførsel ved øvelser og ved arrangementer hvor korpset deltar, og om ansvar for behandling
og vedlikehold av instrumentet og øvrige effekter tilhørende korpset. I egenerklæringen skal
gjeldene bestemmelser for kontingent og innbetaling samt kontingentforpliktelser ved
eventuell utmelding være opplyst. Erklæringen skal være undertegnet av musikanten og
musikantens foresatte.
d) I forbindelse med korpsets forskjellige aktiviteter, plikter musikantene å adlyde styret,
korpsledere, instruktører og dirigenten, eller den som er delegert slikt ansvar. Alle skal til
enhver tid gjøre sitt beste for at korpsvirksomheten skal bil til mest mulig glede.
e) Medvirkning i andre korps, eller bruk av BSM´s eiendeler i andre musikkaktiviteter må
godkjennes av styret.

3.4 KONTINGENT, SØSKENMODERASJON

a) Musikkorpsåret følger skoleåret (01.08 til 31.07 neste år).Skolekorpset skal betale kontingent
til NMF innen 1. februar. Kontingenten regnes etter korpsets medlemstall pr. 1.november.
b) Størrelsen på kontingenten for medlemmer (musikanter, foresatte til musikanter og øvrige
medlemmer) fastsettes av årsmøte.
c) 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.
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d) Har man 2(to) eller flere barn i korpset, betales full kontingent for det første barnet og halv
kontingent for hvert av de neste. Korpsets tamburmajor betaler halv kontingent forutsatt at
hun/han ikke også er musikant.
e) Kontingenten til NMF Oslo Krets og NMF for styremedlemmer, korpsledere og dirigent(er)
betales av korpset.
f)

Har man 2 (to) eller flere barn i korpset, betales full pris på turer og seminaret for første barnet
og halv pris for hvert av de neste.

g) Ved deltagelse på spillekursene grønt og gult eller tilsvarende kurs i regi av NMF, dekker
korpset 75 % av kursavgiften. Ved deltagelse på spillekursene rødt, blått, svart samt I-kurs
eller tilsvarende i regi av NMF, dekker korpset 50 % av kursavgiften forutsatt at medlemmet er
aktiv musikant i minst ett år etter kursavslutning.

3.5 UTMELDINGER

Medlemmer som ønsker å melde seg ut må gi skriftlig melding om dette til korpsets styre.
Utmeldinger skal fortrinnsvis skje ved skoleårets slutt. Medlemmer meldes ut av NMF ved
utmelding fra musikkorpset.

3.6 SUSPENSJON OG EKSKLUSJON

a) Medlemmer som ikke retter seg etter gjeldene vedtekter, regler og vedtak eller er til skade for
korpsets aktivitet, kan av styret suspenderes for et bestemt tidsrom. I grove tilfeller kan
årsmøte vedta eksklusjon. Eksklusjon er en endelig oppsigelse av medlemskapet.
b) Korpsstyret/årsmøtets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for kretsstyret til
endelig avgjørelse.

§ 4. ÅRSMØTE
4.1 Årsmøtet er BSMs høyeste myndighet.
4.2 ÅRSMØTEPERIODE, INNKALLING OG SAKER TIL ÅRSMØTET

a) Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.
b) Ekstraordinært årsmøte kan innkalles etter vedtak i styret eller når minst ¼ -del av
medlemmene krever det.
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c) Innkalling skal sendes ut minst 6(seks) uker før ordinært og 2(to) uker før ekstraordinært
årsmøte.
d) Styrets årsmelding, revidert regnskap og saker til behandling på årsmøte skal sendes ut senest 2
(to) uker før årsmøtet. Valgkomiteens innstilling bør utsendes samtidig.
e) Medlemmene må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom styret. Slike saker må være
styret i hende senest 4 (fire) uker før årsmøtet. Styret plikter å legge saker som kommer inn i
rett tid fram for årsmøtet.

4.3 REPRESENTASJON, RETTIGHETER OG VOTERINGER.
a) Følgende har tale-, forslags- og stemmerett:

• Medlemmer som har fylt 15 år. For medlemmer er under 15 år kan en foresatt møte med
tale-, forslags og stemmerett.
• Styrtes medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og
regnskap.
b) Foresatte til musikanter, medlemmer som ikke er fylt 15 år, dirigenter, instruktører og
støttemedlemmer har adgang til årsmøtet som observatører. De har forslags- og talerett.
c) Representanter fra krets og NMF har adgang til årsmøtet som observatører. De har talerett.
d) Hvis en stemmeberettiget er forhindret fra å kunne møte, er det ved fullmakt anledning til å
delegere sine rettigheter overfor årsmøtet til et annet stemmeberettiget medlem. En musikant
som er fylt 15 år kan gi fullmakt til en av sine foresatte. Dog kan ingen stemme med mer enn
1(fullmakt) Fullmakt skal være skriftlig og den skal fremlegges for møteledelsen og
møtesekretær når disse er valgt.
e) Årsmøtet er beslutningsdyktig når 1/3-del av medlemmene er representert. Enhver
stemmeberettiget kan kreve skriftlig avstemming i voteringssaker og ved valg av styret.
f)

Gyldig vedtak krever absolutt flertall (over halvpartene av de avgitte stemmene).

4.4 ÅRSMØTETS DAGSORDEN

a) Årsmøtet skal behandle følgende saker:
1. Konstituering
a. Åpning
b. Navneopprop
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c. Godkjennelse av innkalling
d. Godkjenning av dagsorden
e. Valg av møteleder
f. Valg av møtesekretær
g. Valg av 2 (to) protokollunderskrivere
2. Godkjennelse av årsmelding
3. Godkjennelse av avsluttet og revidert regnskap med revisjonsmerknader.
4. Saker fremmet av korpsstyret
5. Saker fremmet av korpsmedlemmene.
6. Plan og budsjett, herunder kontingent og langtidsbudsjett.
7. Valg av formann for ett år.
8. Valg av nestformann for ett år.
9. Valg av sekretær for ett år.
10. Valg av aspirantansvarlig for ett år.
11. Valg av musikk-koordinator for ett år.
12. Valg av 1. vararepresentant, bookingansvarlig, for ett år.
13. Valg av 2. vararepresentant, kasserer, for ett år.
14. Valg av minimum 4 (fire) maksimum 6 (seks) korpsledere
15. Valg av 1 (en) revisor
16. Valg av 4 (fire) medlemmer til valgkomité hvorav 1 (en) skal være fra foregående års
valgkomité.
Årsmøtet kan bare behandle saker som er oppført på den utsendte dagsordenen.

§ 5. STYRET
5.1 Korpsets styret velges av årsmøtet.

5.2 Styret skal bestå av formann, 4 (fire) styremedlemmer og 2 (to) vararepresentanter. Det
skal foreligge instruks for formannens, styremedlemmenes og vararepresentantens
arbeids- og ansvarsområder. Korpsets tillitsvalgte har rettigheter som styremedlem ved
frammøte på styremøte.
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5.3 FULLMAKTER

a) Styret plikter å rette seg etter de vedtak som årsmøtet har fattet. Styrets formann eller den styret
gir fullmakt tegner korpset.
b) Styret skal sørge for en betryggende kontroll med utbetalinger fra korpsets kasse. Styret
gjennomgår økonomisk status minst to ganger per regnskapsår.
c) Styret har fullmakt til å nedsette de utvalg og komiteer det er behov for.
d) Styret har fullmakt til å revidere og utforme de regler og instrukser der er behov for i
tilknytning til disse vedtekter for å presisere og regulere ansvar og aktiviteter innen korpset.
e) Styret foretar engasjement, ansettelser og avskjedigelser og har fullmakt til å inngå lønns- og
arbeidsavtaler. Det skal opprettes kontrakt med alle ansatte.

5.4 INNKALLING TIL STYREMØTER. BESLUTNINGER

a) Styremøter holdes så ofte som det anses nødvendig, men minst 1 (en) gang pr. måned utenom
feriene.
b) Følgende personer kan av styret innkalles til styremøter eller kan selv anmode om at saker som
angår dem eller den gruppe de representerer blir behandlet på styremøte og hvor de selv kan
være til stede:
• Korpsets dirigent
• Korpsleder representant
• Formannen i korpsets musikkråd
Personene har tale og forslagsrett. Skolens representant har møterett samt tale- og forslagsrett.
c) Styret er beslutningsdyktig når minst 4 (fire) medlemmer /vararepresentanter er til stedet på
styremøtet, hvorav den ene må være den valgte formann eller nestformann. Ved voteringer er –
hvis stemmelikhet – fungerende formanns stemme avgjørende.
d) Styrevedtak skal protokollføres, og protokollene skal sendes styrets medlemmer,
varamedlemmer, korpsets tillitsvalgte og skolen. Korpsmedlemmene skal ha informasjon om
de vedtak som er gjort.

5.5 ÅRSAVSLUTNING

a) Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode. Årsmelding
og revidert regnskap skal legges fram for årsmøte til godkjenning.
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5.6 BEREDSKAPSPLAN

Styret plikter å utarbeide og vedlikeholde en beredskapsplan som gjelder når korpset drar på turer
og deltar på arrangementer. Styret har ansvaret for at beredskapsplanen gjøres kjent for alle berørte
parter.

§ 6. MEDLEMSMØTER
6.1 Medlemsmøtene er forum for kontakt, informasjon og drøftinger for korpsets medlemmer og
musikantenes foresatte. Medlemsmøter holdes når styret eller korpsets medlemmer føler behov
for det. Dog skal det hver høst arrangeres medlemsmøte for nye aspirantfamilier.

§ 7. KOMITEER
7.1 REVISJON

Revisor skal gjennomgå regnskapet ved semesterslutt og hvert år legge frem beretning for årsmøtet.

7.2 VALGKOMITEEN

Valgkomiteen skal finne fram til valgbare kandidater til de ulike tillitsverv slik det er beskrevet i §
4.4, og legge komiteens innstilling framfor årsmøtet.

§ 8. OPPLØSNING OG UTMELDING AV NORGES MUSIKKORPS
FORBUND
8.1 Oppløsning av korpset kan kun foretas på 2 (to) påfølgende årsmøter. Vedtakene krever
2/3 flertall i lovlig satt møte.
8.2 Instrumenter og andre eiendeler forvaltes av Bekkelaget Skole og oppbevares der inntil
nytt korps eventuelt dannes.

8.3 Vedtak om utmelding av Norges Musikkorps Forbund må gjøres på to påfølgende
årsmøter med minst en måneds mellomrom. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall. Utmelding
må skje skriftlig og sendes NMF via Oslo krets senest 15. november for at utmeldingen
skal være gyldig fra 1. januar neste år. Ved utmelding tapes all rett til NMF’s ytelser,
tilbud og verdier.
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§ 9. VEDTEKTSENDRINGER
Endringer i disse vedtekter kan kun fastsettes på årsmøte og må være vedtatt med 2/3 –dels flertall.

§ 10 UENIGHETER OG TVISTER
Uenigheter / tvister om vedtektenes forståelse forelegges kretsstyret med forbundsstyret som
ankeinstans.

§ 11 IKRAFTTREDELSE
Disse vedtekter trer i kraft fra og med 8. mars 2012.
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