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Styrets beretning oktober 2013 – oktober 2014 
 

1. Verv og oppgaver i perioden 

 

Styre: 

Leder:  Berit Stifjeld 

Nestleder: Steinar Pedersen 

Sekretær:  Hilde Høgås 

Kasserer:  Steinar Pedersen 

Notearkivar:  Gunbjørg Skog 

Sponsing, lodd: Rigmor Nygård Hansen 

  

Vara til styret: May Britt Meisfjord, Vegard Farstad 

Tillitsvalgt fra korpset: Kristian Pedersen, Caja Mikalsen (vara) 

  

Materialforvaltere: Heidi Stigen, John Tore Bøe 

Korpsleder: Berit Stifjeld 

  

17. mai-komité, Ytteren: Steinar Pedersen og Laila og Hermod Bøen 

17. mai-komité, Båsmoen: Trude Fridtjofsen, Rolf Einum, Tommy Mathisen 

  

Regnskapsfører: Geir Nikolaisen 

Revisor: Geir Tore Klæbo 

Dirigent: Ragnar Meidell 

Aspirantinstruktører: Katarina Meidell, Caja Mikalsen, Kristian Pedersen 
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2. Møtevirksomhet 

Det har vært avholdt 8 styremøter i årsmøteperioden 

 

Berit Stifjeld deltok i februar på et åpent møte om Rana kommunes kulturplan. Berit Stifjeld og Hilde 

Høgås deltok i april på et møte med FAU på Båsmo barneskole om 17. mai-arrangementet. Berit 

Stifjeld og Steinar Pedersen deltok på et tilsvarende møte med FAU på Ytteren skole. Møtene ble 

brukt til å fordele ansvar mellom korps og FAU. Berit Stifjeld og Rigmor Nygård Hansen deltok i mars 

på et møte med Rana kulturskole om aspirantundervisningen.  

3. Informasjon og korpsdrift 

Korpset har nå flere steder der medlemmer og andre kan informeres om det som skjer. Korpsets 

nettside (http://bogy-skolekorps.no) er jevnlig oppdatert. Det samme er korpset nye Facebook-side. I 

tillegg sendes all viktig informasjon til medlemmer og foreldre/foresatte på e-post.  

 

Berit Stifjeld har fortsatt som korpsleder ved siden av vervet som styreleder. Dette har fungert fordi 

ansvar for noter og utstyr håndteres av andre, en notearkivar og to materialforvaltere. Ordningen med 

materialforvaltere som også deltar på øvelsen, fungerer fortsatt godt. 

 

Styret legger vekt på at de tillitsvalgte fra korpset er aktivt med i driften. Både tillitsvalgt og vara møter 

fast på alle styremøter. De trekkes med i beslutninger og gis ansvar for aktiviteter. 

 

Styret har hatt aktive styremedlemmer som har planlagt, og stått for gjennomføring av, alle aktiviteter 

gjennom året, alltid med solide bidrag fra positive musikanter og foreldre.  

 

I november 2013 kunne korpset flytte utstyret sitt tilbake til lageret på Ytteren skole etter at det måtte 

tømmes på grunn av en vannlekkasje tidligere på høsten.   

 

Avtalen med dirigent Ragnar Meidell er nå formalisert i en kontrakt. Det er brukt en standardkontrakt 

fra Norges musikkorpsforbund. 

 

Medlemmer 

Hovedkorpset hadde pr. 30. juni 2014 35 medlemmer, 7 av disse var voksne støttespillere over 25 år. I 

tillegg dirigent og aspirantinstruktører. Medlemstallet går ned, ikke fordi unormalt mange slutter, men 

fordi det rekrutteres få nye medlemmer.  

 

Aldersfordelingen er jevnt over god i korpset, men beveger seg i retning av flere voksne. 

Instrumentfordelingen er også relativt god. Flere av de eldre medlemmene spiller i voksenkorps i 

http://bogy-skolekorps.no/
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tillegg til Båsmo & Ytteren skolekorps. I sesongen 2013-2014 var 3 av korpsets medlemmer med i 

Nordland janitsjar, 6 medlemmer deltok på sommermusikkskolen i Mosjøen sommeren 2014.  

 

De eldste ungdommene i korpset brukes gjerne som instruktører for de yngre på gruppeøvelser og 

samlinger. Vi har god erfaring med denne måten å arbeide på. Vi holder oss med egne instruktører og 

har samtidig fornuftige oppgaver å tilby de medlemmene som kanskje synes nivået er litt for lavt. Vi 

tror at denne ordningen bidrar positivt til at de eldre ungdommene fortsetter i korpset.   

4. Rekruttering 

Det er fortsatt vanskelig å rekruttere medlemmer til korpset. Det ble opptatt 3 aspiranter for sesongen 

2013-2014, 2 på Båsmoen og 1 på Alteren. Alle 3 var fortsatt medlemmer i juni 2013.  

 

Det ble etablert et samarbeid med Rana kulturskole om instrumentopplæring i skoletida på Ytteren 

skole. Kulturskolen sto for opplæringen av 9 elever, og korpset holdt instrumenter. For å ha forsikring 

på instrumentene, ble elevene innmeldt som medlemmer i korpset, men betalte ikke kontingent. 

Planen var å sluse elevene inn som aspiranter på slutten av skoleåret, men da våren kom, var det 

bare 2 av elevene som ønsket dette eller å delta på aspirantseminar i regi av korpset. I juni 2013 ble 2 

elever tatt opp som medlemmer i korpset, men ingen fortsatte høsten 2014.   

 

Styret hadde store forhåpninger til dette opplegget, men det svarte ikke til forventningene. Koblingen 

mot korpset ble ikke klar nok og det hele framsto som et tiltak fra Rana kulturskole alene. Opplegget 

blir ikke fortsatt for sesongen 2014-2015 fordi regjerningen la ned ordningen.  

 

Rekrutteringen for sesongen 2014-2015 er som vanlig innledet av besøk på de aktuelle skolene. Jack 

Royle fra Rana kulturskole spilte og Berit Stifjeld fortalte om korpset. Deretter ble alle interesserte 

invitert til et informasjonsmøte. Det er så langt rekruttert 5 nye aspiranter fra Båsmoen, ingen fra 

Ytteren, Alteren eller Selfors.  

 

Det er gjort en avtale med Rana kulturskole om samarbeid om aspirantundervisningen. Rana 

kulturskole tar seg av undervisning av messingblåserne, Ragnar Meidell underviser treblåserne.  

5.  Aktivitet i perioden 

 

26.-27. oktober Seminar og konsert sammen med Hemnes skolemusikk på Hemnes.  

6. desember Adventkafé med Vikabandet på Samfunnshuset. 

7. desember Adventkonsert med Familiekoret i Ytteren kirke.  

24. desember Spilling på første gudstjeneste i Ytteren kirke. 

15. – 16. februar Seminar for korps og aspiranter sammen med Hemnes skolemusikk på 
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Ytteren. Konsert på Alteren.  

29. mars Konsert sammen med Gruben musikkorps i Gruben kirke.  

17. mai Spilling i barnetog på Båsmoen og Ytteren og i folketoget på Mo. 

20. – 22. juni Kretsstevne på Andenes. 

6. oktober Spilling på årsmøtet. 

 

I sesongen 2013-2014 har korpset samarbeidet med Hemnes skolemusikk gjennom to seminarer og 

påfølgende konserter, først på Hemnes og deretter på Ytteren/Alteren. Begge korpsene er små, og 

musikantene har hatt glede av å få spille sammen i et større korps.  

 

Adventskafeen sammen med Vikabandet er i ferd med å bli en tradisjon, og er også planlagt for 

desember 2015.  

 

Årets tur gikk til Andenes med deltakelse på Andenes skolekorps’ midnattssolstevne. Dessverre måtte 

midnattssolen vike for kraftig vind og tungt regn. Korpset gjennomførte en heltemodig defilering i 

piskende regn gjennom et folketomt og forblåst Andenes, og senere en flott særkonsert og to 

innendørs punktspillinger - heldigvis innendørs.  

 

Planleggingen av turen for 2015 er allerede i gang, den vil gå til Danmarkstreff i Blokhus i Danmark 

24. -28. juni.  

8. Økonomi 

Korpset har fortsatt god økonomi. De største og mest stabile inntektskildene er støtteordninger og til-

skudd fra Norsk tipping (49 227 kr) og Rana kommune (25 000 kr). I sesongen har korpset ikke fått 

utbetalt noen sponsormidler, men RTD Inventum sponser trykking av materiell. Fra 1.9.2013 til dato 

har korpset mottatt ca. 11 700 kr fra Grasrotandelen. 

 

I tillegg til kontingenten, har korpset inntekter fra arrangement 17. mai og rundt jul.  

 

Korpsets store utgiftsposter er som alltid lønn til dirigent og instruktører og reparasjon av instrumenter. 

Det har ikke vært nødvendig å gjøre noen instrumentkjøp i driftsåret. 

9. Sluttkommentar 

Sesongen 2013-2014 har vært en god sesong selv om korpset nå er lite. Samarbeidet med andre 

korps har vært ivaretatt gjennom felles seminarer og konserter og deltakelse på stevne. 

Aspirantopplæringen i regi av korpset har fungert godt med gode instruktører. Opplegget på Ytteren i 

samarbeid med Rana kulturskole levde ikke opp til forventningene. Antallet aspiranter har vært 

skuffende lite, og medlemstallet i korpset er fortsatt på vei nedover. Dette er bekymringsfullt.  Styret 
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håper nå at det nye samarbeidet med Rana kulturskole om aspirantundervisning skal fungere godt. 

Det er ved årets aspirantopptak lagt ekstra vekt på å gi de nye som kommer, en god mottakelse. 

Fjorårets aspiranter som nå er inkludert i korpset, får ekstra oppfølging for å gi dem en god overgang 

til korpslivet.  

 

Styret har diskutert om korpset kan ta opp aspiranter i januar 2015 for å se om det er mulig å 

rekruttere flere medlemmer. Forslaget sendes videre til det nye styret.  

 

Styret er forsiktig optimistisk med tanke på den videre driften av korpset. 

 

Båsmoen og Ytteren, 1. oktober 2014 

 

Berit Stifjeld 

Styreleder 

Steinar Pedersen 

Kasserer / Nestleder 

Hilde Høgås 

Sekretær 

Gunbjørg Skog 

Styremedlem 

Rigmor Nygård Hansen 

Styremedlem 

Kristian Pedersen 

Tillitsvalg fra korpset 

Caja Mikalsen 

Vara for tillitsvalgt 

May Britt Meisfjord  

Vara til styret 

Vegard Farstad 

 Vara til styret 

 


