Protokoll årsmøte Hosle skolekorps
Bekkestua barneskole 27. Februar 2017
Til stede:
Athanasia Bedas, Magnus Kise, Lill Skretteberg, Pål Wermåker, Liv Kirkemo, Jostein
Lindholm, Thomas Herland, Ingrid Helle, Kine Burøy-Olsen, Annette Kampen, Irina Brun,
Morten Kaspar Gudmunseth, Børre Jensen, Steinar Bjerke, Bjørn Naug, Sara Holt,
Marianne Pedersen, Svanhildur Petursdottir, Arne Horvei, Arild B. Torjusen, Else Marie
Grotterød

1. Konstituering
Innkalling til årsmøtet ble godkjent.
Saksliste ble godkjent.
Kjersti Tubaas ble valgt til møteleder.
Arne Horvei ble valgt til referent.
Signering av protokoll: Morten Kaspar Gudmundseth og Kine Burøy-Olsen
2. Godkjenning av årsmelding 2016 og revidert regnskap
Kjersti Tubaas gikk gjennom årsmeldingen som ble sendt ut før møtet, det vises til
denne.
- Innspill: Ønske om informasjon om vask og vedlikehold av instrumenter for de som
ikke har er faring med dette
Thomas Herland gikk gjennom regnskapet som ble sendt ut før møtet, det vises til dette,
med revisors kommentarer og kapittelet «Økonomi» i årsmeldingen.
Årsmelding og regnskap godkjent
3. Plan og budsjett for året 2017
Kjersti gikk gjennom korpsets aktivitetsplan 2017, det vises til denne. Noen kommentarer
som kom opp i møtet:
- 2017 er et jubileumsår, dette kan medføre kostnader. Det er ikke foreslått innkjøp av
nye uniformer, men foreslått ny fane samt nye gensere og bereter.
Kjersti Tubaas gikk gjennom styrets forslag til budsjett, det vises til dette. I tillegg ble det
kommentert at korpset med fremlagt budsjett strekker seg på inntektssiden på
loppemarked. Dette i kombinasjon med korpsets økte utgifter knyttet til bidrag til tur,
samt risiko med underskudd ved Hoslefestivalen virker risikabelt.
Selv om det er jubileumsår stilles det spørsmålstegn med et budsjett såpass i minus
kombinert med ambisiøse inntektsnivåer.
Innspillet genererte en relevant debatt som utviklet seg til å diskutere om det var riktig å
dra til Mallorca, og om alle nåværende musikanter burde inviteres med.

-

Etter lang debatt med mange relevante innspill og mulige forslag kokte det hele ned
til følgende forslag:

Alt 1: Aktivitetsplan og budsjett vedtas som fremlagt. Alle inviteres med til Mallorca, basert
på frivillig deltagelse.
Alt 2: Budsjettere i null – og dermed kutte tur til Mallorca.
Vedtak: Alternativ 1 ble vedtatt 18 mot 3
4. Forslag om navnskifte
Styrets forslag er å skifte navn grunnet at vi nå rekrutterer fra to skoler.
Primærrekruteringsområdet for korpset blir da Hosle og Bekkestua som område.
Offisielt skifte av navn 17. Mai 2017
Nytt navn: Hosle og Bekkestua skolekorps
Vedtatt med akklamasjon
5. Valg
Valgkomiteen la fram sin innstilning. Alle kandidater ble valgt, ved akklamasjon, i henhold
til valgkomiteens innstilning:
Styret
Styreleder
Materialforvalter
Sekretær
JK leder
HK leder
Kasserer
Undervisningsleder

Kjersti Tubaas, gjenvalg for ett år
Bjørn Naug, gjenvalg for ett år
Arne Horvei, ikke på valg
Jostein Lindholm, ikke på valg
Ingrid Helle, gjenvalg for ett år
Thomas Herland, gjenvalg for ett år
Monica Kise, ny

Revisor

Sven Kruse-Jensen

Uniformsforvalter

Liv Kirkemo

Noteforvalter

Erik Hicks

Loppemarkedkomité

Arild Holt
Athanasia Bedas
Inger Hermundstad
Steinar Bjerke
Steinar Tangen
Sara Holt
Irina Brun
Annette Kampen
Lill Skretteberg
Arild Torjusen
Else Marie Grotterød
Marianne Lindmark Pedersen
Liv Kirkemo
Trude Krokan (Bekkestua)
Børre Jensen (Bekkestua)
Birgitte Grenan-Grimstad (Hosle)
Svanhildur Petursdottir

Adventskafékomité

Valgkomite

Jubileumskomite

Vedtatt ved akklamasjon

I tillegg er følgende foreldre fra korpset engasjert i arbeidsgrupper i Hoslefestivalen:
Kjersti Tubaas
Arne Horvei
Liv Kirkemo
Thomas Herland
Brita Kvanli
Sara Holt
6. Informasjon om jubileumstur høsten 2017
Liv Kirkemo presenterte informasjon om jubileumstur. Se vedlegg for informasjon.

Protokoll signert

_________________________

_____________________________

Ta familieferien til MALLORCA i 2017, bli med alle sammen!
I høstferien reiser korpset til Mallorca. Dette blir en spennende tur for voksne og barn. Siden det er
jubileumsår, blir det fellestur for de som nå er aspiranter, juniorer og hovedkorps. Det er i tillegg
første året hvor Bekkestua er med! Ja, la oss feire sammen. Hva med å ta med hele familien?
Målet med turen er både å makere jubileet med en skikkelig tur, men vel så mye å knytte nye og
tette bånd mellom forelder og barn på både Bekkestua og Hosle. Vi er mange flere barn enn vi har
vært på lenge, og vi er for første gang et korps dr to skoler, så det er viktig for styret at vi bygger
gode minner sammen som ett korps.
Om reisen
Vi reiser med direktefly fra Norwegian kl 20.00 den 2. oktober. På På flyplasssen i Palma blir vi møtt
av en reiseleder og reiser deretter til Can Pastilla – El Arenal hvor vi bor.
Dette er en stille, rolig og familievennlig del av Palma by.

Korpsturen varer fra 2. oktober til vi reiser hjem 6. oktober. Om det er familier som ønsker å reise
ned før, eller reise hjem etter fellesdatoene er dette mulig. Hvis dette er relevant for dere er det fint
om dere kontakter Liv Kirkemo for å avklare detaljer og hva dette betyr for prisen på jubileumsturen.
På denne turen skal vi både spille sammen, og vi skal også ha masse tid til å ha det gøy sammen med
andre ting. Begge dirigentene blir med for å bidra til det musikalske, og selvsagt blir det flere
konserter (program er ikke fastsatt). I Palma by, på stranden, eller i en kirke …

Det blir bading og moro. Kanskje litt shopping?

Hva koster det og hva får jeg for pengene?

I prisen er det inkludert:
- Fly tur/retur
- hotell
- 3 måltider hver dag inkl alkoholfri drikke
- All felles busstransport på Mallorca
- Guide
- Musikantene bor på flersengsrom, mens ledere får tomannsrom. Ledsagere deler rom med
sitt/sine barn hvis ønskelig.
Reise til og fra Gardermoen er ikke inkludert.

For musikantene og ledsagere koster det: kr. 4 500,For ledere koster det: kr 3 000,Ellers blir det fullpris: kr 7 500,Hva med de minste barna?
Siden alle musikantene inviteres med på denne turen vil det være et vidt spenn i alder på de barna
som reiser. For at både voksne og barn skal føle seg trygge på at dette blir en god tur må alle de
barna som nå er aspiranter reise i følge med en voksen, eller avtale på forhånd med en
annen familie at de tar ansvar for barnet på turen. Det bør ikke være mer enn to aspiranter
per voksen. De boksne som reiser som følge til aspiranter blir karakterisert som “ledsager”.
Masse musikk, kultur, samhold, shopping, nye venner, gamle venner. En flott mulighet for alle!

