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Fra korpsets vedtekter av 2004: 
 
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. 
 
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. 

 
 
Utmelding – trinn for trinn: 

 
1) Ved utmelding før 10/8: Ingen kontingent for kommende skoleår 

Ved utmelding før 30/11: Kontingent for høstsemesteret betales. 
Ved utmelding etter 30/11: Kontingent for høst- og vårsemesteret betales 
 

2) Skriftlig melding sendes til korpsets ledelse (dvs. til et styremedlem). Om man er under 15 år 
må dette gjøres av foresatte 
 

3) Uniform (renset, se uniformsreglement), instrument og diverse tilbehør skal leveres tilbake. 
Musikant/foreldre fyller ut skjemaet på neste side over hva som innleveres og kvittering for 
innleveringene innhentes hos korpsledere eller andre i korpset som tar imot det som 
returneres. Innleveringen kan normalt sett gjøres under øvelsen til HK på torsdager. 
 

4) Musikant/foreldre sender ferdig utfylt kvittering (pfd/foto) til korpsledelsen (f.eks 
informasjonsansvarlig i styret), som sørger for å videreformidle kvitteringsskjemaet til 
- Kasserer 
- Instrumentansvarlig 
- Uniformsansvarlig 
 

5) Kasserer tilbakebetaler depositum etter at evt. restkontingent er betalt.    
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KVITTERING FOR INNLEVERING AV INSTRUMENT OG UNIFORM 
(Fylles ut av miskant/foreldre, signeres av den som mottar) 

Instrument nr 1  

Type instrument  
 

Instrumentnr  
 

Instrument i god stand? ___ JA 
 
___NEI 
Hvis nei, spesifisér: 
 

Mottatt av korpset (dato og signatur)  
 

Instrument nr 2  

Type instrument  
 

Instrumentnr  
 

Instrument i god stand? ___ JA 
 
___NEI 
Hvis nei, spesifisér: 
 

Mottatt av korpset (dato og signatur)  
 

Uniform  

Bukse – renset 
(Husk, opplegg av buksen skal fjernes) 

___JA                       ___Nei 

Jakke - renset ___JA                       ___Nei 
 

Korpslue - renset ___JA                       ___Nei 
 

Regntrekk ___JA                       ___Nei 
 

Veske ___JA                       ___Nei 
 

Noteklype ___JA                       ___Nei 
 

Mottatt av korpset (dato og signatur)  
 

 
Musikanten/foreldre sender dette skjemaet (pdf eller foto) til korpsledelsen, med beskjed om 
hvilket kontonr. depositum skal overføres til.  


