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§ 1 Apning
Gitte Højlo Christensen ønsket de fremmøtte velkommen til årsmøtet.
33 stemmeberettigede var tilstede.

§ 2 Godkienning av dagsorden
Det ble fastslått at innkallingen var foretatt i tråd med korpsets vedtekter, og
deretter ble dagsorden godkjent og årsmøtet kjent beslutningsdyktig.

§3 Valg av møtedirigent
Møtedirigent: Gitte Højlo Christensen
Møtesekretær: Thor l. Hjorth-Johansen
Protokollunderskrivere: Daniel Straume og Trond Hilmo

§ 4 Arsberetning 2A18
Arsberetningen var sendt ut til alle på forhånd. Styreleder gikk derfor kun
igjennom hovedpunktene. Det ble gått igjennom aktiviteter i årsberetningsåret.

Korpset var involvert i 3 jubileer siste år. Vi var delarrangør på
Jubileumsparaden som ble en stor opplevelse for mange, hvor våre
medlemmer fikk marsjere på Karl Johan og opp til slottet.
I tillegg var det 1O-års jubileum for både Tusenfrydstevnet og
Kjendiskonserten. Det ble mye vær på Tusenfrydstevnet, hvor vi var nødt til å
forandre litt på innma§en og samspillnummeret den ene dagen, men stevnet
ble likevel vellykket. Nok en gang var det rekord i antall påmeldte.
Kjendiskonserten var et samarbeid med Østensjø Skolekorps og Oppegård
Skolekorps. Arets kjendis var Chris Medina.

Ellers var det dramatisk da det brant på Nordby skole rett etter skolestart.
Det medførte at vi plutselig ikke hadde øvingslokaler. Solberg skole stilte
velvillig lokaler til disposisjon for oss. Det er blitt fortalt at Nordby skole ikke vil
være ferdig før 2020.

Drill-troppen har hatt et innholdsrikt år hvor de har oppnådd veldig gode
resultater.

Medlemsmassen i musikk-delen bekymringsverdig. Hovedkorpset består for
øyeblikket av kun 8 medlemmer. Kristoffer satte i gang et rekrutteringsprosjekt
på Solberg som kalles Blås i SFO. Det ser så langt ut til å være vellykket, da
det er 12 som har meldt seg på. Vi krysser fingrene for at de ønsker å fortsette
i korpset til høsten.

Arsberetningen ble enstemmig godkient.
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§ 5 Behandling av revidert regnskap 2018
Resultatregnskap og balanse for 2018 ble utdelt sammen med
revisjonserklæringen. Thor l. Hjorth-Johansen gikk igjennom og kommenterte
regnskapsoversikten med innspill fra Alf Olsen. Resultatregnskapet for 2018
viser at Nordby Skolekorps fikk et overskudd på kr 35 649,18.
Det ble et minneverdig år for kiosken på Breivoll, hvor resultatet ble langt over
hva man kan forvente ifremtiden.
Korpset har en meget solid egenkapital, og har således et sterkt økonomisk
fundament for sin videre drift.
Revisjonsberetningen ble gjennomgått av Alf Olsen som ga ros for den sunne
økonomien i korpset.

Regnskaper ble enstemmig godkjent.

§ 6 Kontingenter
Fastsettelse av u ndervis n i n gskonti nge nter 2019.

a) Undervisningskontingent for spillende medlemmer skal være i samsvar
med (lik) elevsatsene for Kulturskolen iAs (KA)- Elevsatsene i KIA
bestemmes årlig av As kommunestyre. Pt kr 4.510,- (2255,- x 2) pr.
medlem/år.
Kontingenten inkluderer individuelle spilletimer og dirigenter på
korpsøvelse.

For drillen, så beholdes dagens kontingent inntil videre på 2500 pr. år,
hvilket er rimelig sammenliknet med andre tilsvarende drilltropper.
Det hadde kommet et nytt forslag om nye satser for medlemmene. Styret
har fått fullmakt til å vurdere en differensiert modell som reflekterer hvor
mye den enkelte er med på av treninger.

Korpset fortsetter med den samme kontingent som for 2018. (1.000,- pr år).
Styret ønsker å videreføre en egen kontingent for korpsets medlemmer
som deltar i BAB til 500 pr år.

b) Fornyet fullmakt fra styret vedrøreåe kapitalplassering.
Enstemmig godkjent

§ 7 lnnkomne forslag
Det hadde kommet forslag å differensiere kontingenter for drillerne, slik at de
som har flest aktiviteter skulle betale mer enn de som er med på få.
Det ble vedtatt at det nye styret skal vurdere denne løsningen, da summene i

det fremlagte forslaget ble ansett som for høye.

§ 8 Behandling av budsjett 2019

Thor l. Hjorth-Johansen gikk gjennom budsjettet for 2019. Det var et nøkternt
budsjett angående inqtekter. Det nye styret fikk mandat til å justere og
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ytterligere detalj-budsjettere, basert på at driften skal ha som mål å gå i null.
Resultatet av dette arbeidet skal informeres om tilforeldregruppen.
Det ble videre påpekt at lønningene til drill-instruktørene er såpass høye at det
hvert år må hentes inn vikarer for at de ikke skal overstige grensen som trigger
arbeidsgiveravgift. Det ble foreslått at instruktørcne burde opprette eget firma
for å fakturere oss. Dermed vil man unngå denne problematikken.

Det ble samtidig foreslått at korpset setter bort regnskapsføringen til et
eksternt selskap, da det er vanskelig å få noen til å gjøre oppgaven, samtidig
som det har blitt en god del mer å gjøre i forhold til tidligere år.

Det ble også fremmet et ønske om at budsjettet ble formid letfør årsmøtet for
at man kunne være bedre forberedt til møtet.

§ 9 Valg
Valgkomiteen har bestått av Cecilie Ruud Hilmo og Hege Rustad. Forslaget
ble presentert av Hege Rustad, men det viste seg at en person som var blitt
satt opp som kandidat til styret avkreftet at dette var riktig. Plassen til denne
personen klarte årsmøtet å fylle med litt rokkeringer.

Det nve stvret består av:
Leder: Hanne Erikstad fl 2021
Nestleder: Jan Aanerød til 2020
Kasserer: Reda Louhibi fl2021
Sekretær: Thor l. Hjorth-Johansen fl2020
Styremedlem: GUnther Schnell fl 2020
Styremedlem. Trond Hagen fl2021
Styremedlem: Therese Talmo-Rønn til 2021
Styremed lem :,Stein Barli til 2021

Gitte Højlo Christensen fikk velfortjent applaus og blomster for den lange og
fine innsatsen hun har gjort i styret i mange år.
Tore Samuelsen, Anne Nytrøen og Hans Viggo Bjerknes ble overrakt blomster
og takket for flott innsats som styremedlemmer.
Påtroppende styreleder Hanne Erikstad fikk også blomster.
Det vanket også blomster på valgkorniteen som fikk en velfortjent takk for
innsatsen fra styret.

Tore Samuelsen ble utnevnt til æresmedlem etter lang og flott innsats både
som musikant og styremedlem.

Det er foreløpig ikke funnet noen leder for arrangementskomiteen.

Videre ble det bestemt at Bård Granerud og Alf Olsen blir støttemedlemmer i

styret med tale- og møterett, da det nye styret består av mange nye
medlemmer uten erfaring.



§ 10 Annet
Det nye styret har fått mandat fra årsmøtet til å konstituere seg selv og danne
relevante undergrupper som arrangement, drift osv i tillegg til at de vurderer
om og hvordan et evt drillstyre skal opprettes og fungere.

§ 11 Avslutning
Møteleder hevet møtet kl. 20.30

/s
Gitte H Christensen
Møteleder

Daniel Straume
P rotokol I u nderskrive r

Møtesekretær

Trond Hilmo
Protokol I u nderskriver


