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VEDTEKTER 

FOR 

LYSEJORDET SKOLES MUSIKKORPS 

 

(Vedtatt av årsmøtet 12. oktober 2010 og gjeldende fra samme dato) 

 
 

 

§ 1 FORMÅL 
 

Lysejordet skoles musikkorps formål er å gi en musikalsk opplæring samt å ivareta og utvikle 

interesse for musikk hos korpsmedlemmene. Videre vil korpset medvirke til sosial aktivitet og 

et godt kameratskap mellom korpsmedlemmene. Dernest skal korpsmedlemmene gis 

anledning til å bidra med musikk ved arrangementer i korpsets, skolens, kretsens eller 

forbundets regi. 

 

 

§ 2 ORGANISASJON 
 

Lysejordet skoles musikkorps, stiftet i 1979, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) 

med tilhørighet NMF Oslo. Korpset er underlagt vedtekter og regler for NMF og kretsen 

(Oslo). 

 

 

§ 3 MEDLEMSKAP 
 

3.1  Opptak av medlemmer 

 

Elever ved Lysejordet skole og andre interesserte kan opptas som medlemmer i Lysejordet 

skoles musikkorps. Søknad om medlemskap avgjøres av korpsets styre. 

 

Medlemskap for barn som ikke er fylt 15 år må være skriftlig godkjent av foresatte. 

 

Ved innmelding i korpset blir en automatisk medlem i NMF. 
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3.2 Organisering av korpset 

 

a) Korpset følger NMFs gjeldende aldersbestemmelser. 

 

 utøvende medlemmer kan stå som medlemmer i korpset til 31. juli det året de fyller 19 år. 

 

 musikanter i korpset kan bli aspiranter i amatørkorps fra 1. august det året de fyller 15 år. 

Aspiranter skal prioritere og oppfylle sine forpliktelser i korpset. 

 

b)  Lysejordet skoles musikkorps skal velge minst to tillitsvalgte fra korpsets utøvende 

medlemmer. 

 
 

3.3 Forutsetninger for medlemskap 

 

a)  Korpsmedlemmene plikter å overholde korpsets, kretsens og NMFs vedtekter, regler 

og lovlige vedtak. 

 

b)  Alle nye medlemmer skal levere inn medlemskapsopplysninger på gjeldende 

innmeldingsskjema. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig 

gi beskjed til korpsets styre. Nevnte opplysninger gis videre på gjeldende skjema/medium for 

registrering i NMFs medlemsbase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering. 

 

c) Musikantene plikter å møte på øvelser, konserter og andre oppdrag til avtalt tid. I 

tilfelle fravær skal dirigent/korpsleder varsles i god tid på forhånd. 

 

d)  Instrumenter, uniformer og utstyr skal holdes i god stand og ved feil skal disse rettes så 

snart som mulig og korpsleder varsles. Uforsiktig behandling av korpsets eiendeler kan 

medføre økonomisk ansvar for musikanten og/eller foresatte. 

 

3.4  Kontingent 

 

a)  Korpsåret med medlemsregistrering, innrapportering til krets/forbund og 

kontingentinnbetaling følger skoleåret. 

 

b) Korpsmedlemmene er forpliktet til å betale kontingent og andre økonomiske 

medlemsforpliktelser slik årsmøtet bestemmer. 

 

c)  Korpset skal betale kontingent til NMF innen 1. februar. 

Kontingenten skal betales etter korpsets medlemstall pr. 1. november. 

 

3.5 Utmeldinger 

 

Korpsmedlemmene forventes å stå som medlem i korpset ut korpsåret, jfr. 

pkt 3.4.a) så fremt ikke flytting fra skolekretsen eller sykdom gir grunn til utmeldelse. 

 

Korpsmedlemmer som ønsker å melde seg ut må gi skriftlig melding om dette til korpsets 

ledelse innen utløpet av korpsåret. 
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Kontingenten påløper forskuddsvis for et halvt år om gangen og betales til alle korpsets 

eiendeler er innlevert. 

 

Skriftlig utmelding for musikanter under 15 år skal skje fra korpsmedlemmets 

foreldre/foresatte. 

 

Korpsmedlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra korpset. 

 

3.6 Suspensjon og eksklusjon 

 

a) Korpsmedlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak fra 

korpsets ledelse, eller er til skade for korpsets aktiviteter, kan suspenderes av styret for et 

bestemt tidsrom. Ved grovere forhold kan årsmøtet vedta eksklusjon. 

 

b) Korpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan innen to måneder fra underretning 

om vedtaket ankes inn for kretsstyret til overprøvelse. 

 

 

§ 4 ÅRSMØTET 

 
4.1 Status 

 

Årsmøtet er Lysejordet skoles musikkorps høyeste myndighet. 

 

4.2 Årsmøteperiode. Innkalling og saker til årsmøtet 

 

a)  Ordinært årsmøte skal hvert år holdes innen utgangen av oktober. 

 

b)  Det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret eller 1/3 av medlemmene 

krever dette.  

 

c) Dato for ordinært årsmøtet annonseres i form av terminplan som sendes ut innen 10. 

september hvert år. Innkalling til ekstraordinære årsmøter sendes ut minimum 2 uker før 

årsmøtet. 

 

d) Styrets årsmelding, revidert regnskap, valgkomiteens innstilling og saker til 

behandling på årsmøtet skal sendes ut senest 1 uke før årsmøtet. 

 

e) Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 10 dager før 

årsmøtet. Styret plikter å legge frem saker som kommer inn i rett tid på årsmøtet. 

 

4.3 Representasjon, rettigheter og votering  

 

a)  På årsmøtet kan korpsmedlemmer, foreldre/foresatte, komitemedlemmer og  

  gjester invitert av styret delta. 
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b) Følgende har forslags- og stemmerett: 

 

 Medlemmer som har fylt 15 år og som har oppfylt sine medlemsforpliktelser. For 

medlemmer under 15 år kan en foresatt møte med tale, forslags- og stemmerett. 

 Styrets medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og 

regnskap. 

 

c)  Følgende har tale- og forslagsrett: 

 Medlemmer som ikke er fylt 15 år. 

 

d)  Følgende har talerett: 

 Representanter fra NMF 

 Årsmøtet kan gi talerett til hvem de måtte ønske. 

 

e) For gyldig vedtak kreves flertall av de tilstedeværende med stemmerett. 

 

4.4  Årsmøtets dagsorden 

 

Årsmøtet skal behandle følgende saker: 

1. Konstituering. 

2. Årsmelding. 

3. Revidert regnskap. 

4. Saker fremmet av styret og korpsmedlemmene. 

5. Plan og budsjett for neste korpsår, herunder fastsettelse av kontingent. 

6. Valg. 

 Leder velges av årsmøtet for et år om gangen. 

 Styremedlemmer velges for to år om gangen og slik at ca. halvparten av styremedlemmene 

står på valg hvert år. 

 Årsmøtet velger korpsledere for ett år om gangen.  

 Revisor velges for ett år om gangen. 

 Årsmøtet velger valgkomite bestående av to medlemmer fra foreldre/foresatte. 

 

Valgbare til verv er de fremmøtte representantene eller andre kandidater som har sagt seg 

villige til å motta verv. 

 

De som velges må være fylt 15 år når de tiltrer, ha gyldig medlemskap og ha sagt seg villige 

til å motta verv. Valg foregår skriftlig dersom dette er krevet. 

 

§ 5 STYRET 

 
5.1 Sammensetning og konstituering 

 

Styret består av leder og minst fire styremedlemmer. 

 

Styret fordeler ansvar og arbeidsoppgaver mellom seg slik det finner hensiktsmessig. 
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5.2 Fullmakter 

 

a) Styret har ansvar for korpsets daglige drift og leder korpset i henhold til de vedtak 

årsmøtet har fattet. 

 

b)  Styret har fullmakt til å nedsette de utvalg og komiteer det er behov for. 

 

c) Styret har fullmakt til å revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for i 

tilknytning til disse vedtakene for å presisere og regulere korpsets ansvar og aktiviteter. 

 

5.3 Økonomi 

 

a) Styrets leder eller den styret bemyndiger tegner korpset og kan forplikte korpset ved 

avtale m.m. 

 

b)  Styrets leder eller den styret bemyndiger skal attestere alle utbetalinger over  

kr. 2000,-. Oppgjør av inntektsgivende arrangementer skal forestås og attesteres av kasserer 

og en av styret oppnevnt representant i fellesskap. 

 

c) Regnskapsåret går fra 1. september til og med 31. august. 

 

d)  Det påligger styret å sørge for fullverdig forsikring av korpsets eiendeler. 

 

5.4 Styremøter. Beslutninger 

 

a) Styremøter avholdes når lederen eller tre av styrets medlemmer krever det og innkaller 

til dette. 

 

b) Korpsets tillitsvalgte skal innkalles til styremøter og har tale- og forslagsrett, men ikke 

stemmerett. 

 

c)  Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av styremedlemmene er til stede. Det kreves 

simpelt flertall blant de tilstedeværende styremedlemmene. 

 

d)  Styret skal føre referat og styrets vedtak skal klart fremgå av referatet og sendes til 

styrets medlemmer. Ved stemmelikhet teller styrelederens stemme dobbelt. 

Korpsmedlemmene skal underrettes om styrets vedtak så snart som mulig. 

 

5.5  Årsavslutning 

 

Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode.  

Årsmelding og revidert regnskap skal legges frem for årsmøtet til godkjenning. 

 

5.6 Personalansvar 

 

Styret engasjerer, ansetter og sier opp dirigent og øvrige medarbeidere. 

Styret har fullmakt til å inngå avtale om lønns- og arbeidsvilkår for de medhjelpere som 

engasjeres. 
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5.7 Beredskapsplan for korpset 

 

Styret utarbeider en beredskapsplan for korpset som skal gjelde når korpset drar på turer og 

deltar på arrangementer. 

 

 

§ 6 KORPSLEDERE 

 

Korpsledere har ansvaret for det daglige tilsyn med korpset og ved korpsets arrangementer. 

 

På vanlige korpsøvelser skal det minimum være to korpsledere til stede. 

 

På konserter, turneer, arrangementer etc. hvor korpset deltar skal de korpslederne som deltar 

påse at alt arrangementmessig fungerer tilfredsstillende. 

 

 

§ 7 FELLESMØTER 

 

Fellesmøter holdes når styret, korpsets medlemmer, korpsledere eller andre føler behov for 

dette. Styret har ansvar for innkalling til fellesmøter. 

 

Fellesmøtene er forum for kontakt, informasjon og drøftinger for korpsets medlemmer og 

foresatte. 

 

 

§ 8 OPPLØSNING 

 
8.1 Oppløsning av korpset kan bare foretas på to på hverandre følgende ordinære 

årsmøter. Vedtektene krever 2/3 flertall i et lovlig innkalt årsmøte. 

 

8.2 Ved oppløsning av korpset skal korpsets eiendeler oppbevares på betryggende måte 

ved skolen eller kretsen til nytt korps blir stiftet. Korpsets midler for øvrig skal plasseres i 

bank på sperret rentebærende konto som forvaltes av kretsen inntil nytt korps er opprettet. 

 

8.3   Det siste ordinære årsmøtet kan bestemme at korpsets midler og eiendeler skal 

overføres til Oslo krets, et annet korps eller til formål som samsvarer med korpsets 

formålsbestemmelser og slik årsmøtet bestemmer. 

 

8.4  Ved utmelding av kretsen og NMF kreves vedtak på to påfølgende årsmøter med minst 

en måneds mellomrom. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall. Utmeldingen 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 NMFs ytelse, tilbud og verdier. 

 

 

§ 9 VEDTEKTSENDRINGER 
 

Årsmøtet kan endre korpsets vedtekter med minst 2/3 flertall. 
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§ 10 UENIGHETER/TVISTER 

 
Uenigheter/tvister om vedtektene forståelse forelegges kretsstyret med forbundsstyret som 

ankeinstans. 

 

 

 

 

 

IKRAFTTREDELSE 
 

Disse vedtektene trer i kraft fra og med 12. oktober 2010.  


