
 

Protokoll fra årsmøte 8.10.2012 

Sak 1: Konstituering 

a. Åpning, navneopprop: Det var 18 stemmeberettigede til stede på møtet.  

b. Godkjenning av innkalling: Innkallingen ble godkjent uten kommentarer.  

c. Godkjenning av dagsorden: Dagsorden ble godkjent uten kommentarer. 

d. Valg av møteleder: Svein Arne Solbakk ble valgt til møteleder.  

e. Valg av referent: Hilde Høgås ble valgt til referent. 

f. Valg av to personer til å underskrive protokollen:  Tommy Jensen og Geir Nikolaisen 

 

Sak 2: Godkjenning av styrets beretning 

Styreleder Berit Stifjeld la fram styrets årsberetning for sesongen 2011-2012. Ragnar Meidell 

supplerte med vurdering av det musikalske nivået. Dirigenten mener at korpset holder et 

jevnt godt musikalsk nivå, men at det er bekymringsfullt at mange medlemmer slutter. Det er 

viktig å få rekruttert nye medlemmer i korpset.  

 

Styrets beretning ble enstemmig godkjent av årsmøtet.   

 

Sak 3: Godkjenning av revidert regnskap 

Regnskapet for sesongen 2011-2012 ble lagt fram for årsmøtet av regnskapsfører Geir 

Nikolaisen. Korpset inntekter går ned, bl.a. som følge av en nedgang i medlemsmassen, 

men korpset har fortsatt god økonomi. Regnskapet er godkjent av revisor Kalle Dahlberg.  

 

Regnskapet ble enstemmig godkjent av årsmøtet.   

 

Sak 4: Kontingent 

Styret la fram følgende forslag til vedtak: 

Kontingenten økes med 50 kroner for alle satser, slik at nivået blir 750 kroner pr semester for 

korpsmedlemmer og aspiranter, 450 kroner for andre familiemedlem og 350 kroner for tredje 

familiemedlem. Maksimalbeløp pr familie er dermed 1550 kroner. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt på møtet.  

 

 



Sak 5: Budsjett for sesongen 2012-2013 

Styrets forslag til budsjett for sesongen 2012-2013 ble lagt fram på møtet. Etter en diskusjon 

ble det gjort følgende endringer i budsjettet: På inntektssida settes budsjettposten for 

kontingent ned fra 65 000 kr til 50 000 kr, samtidig reduseres avsetningen til 

Sommermusikkskole fra 40 000 kr til 25 000 kr.  

 

Med disse endringene ble budsjettet enstemmig vedtatt.  

Sak 6: Valg 

Valg komiteen la fram følgende forslag på møtet:  

a. Styreleder: Berit Stifjeld 

b. Styremedlemmer: Steinar Pedersen (ikke på valg), Gunbjørg Skog (ny), Rigmor Nygård 

Hansen (gjenvalg), Hilde Høgås (gjenvalg). 

c. Varamedlemmer: May Britt Meisfjord (gjenvalg), Tommy Jensen (ny) 

d. Revisor: Geir Tore Klæboe 

e. Valgkomite: May Britt Meisfjord, Trude Fridtjofsen 

f. 17. mai-komite, Båsmoen: Einar Bondevik, Truls Wright-Nilssen. 17. mai-komite: Ytteren: 

Anita Borge, Laila Bøen, Steinar Pedersen.  

g. Regnskapsfører: Geir Nikolaisen 

Valgkomiteens forslag til styre ble enstemmig vedtatt. 

 

Båsmoen, 10.10.2012 

Referent: Hilde Høgås 

 

 

 

 

 

Tommy Jensen       Geir Nikolaisen 

 

 


