
Referat, Årsmøte i Lysejordet skoles musikkorps 18. 10.2016 

 

Møteleder: Erik Lahnstein 

Valgt til å undertegne protokollen: Sigrid Vie og Anita Seierstad Larsen 

Referent: Baard Amundsen 

 

1. Konstituering. Årsmøtet godjente innkallingen. Sigrid Vie og Anita Seierstad Larsen ble valgt 

til å undertegne protokollen. Baard Amundsen ble valgt som referent.  

2. Årsmelding. Ble godkjent. 

3. Revidert regnskap. Regnskapet for 2015/2016 ble godkjent med notat.  

4. Møtet dreide seg deretter i hovedsak om mulige løsninger på korpsets hovedutfordring, som 

er beholde og helst øke antallet musikanter. 

5. Det har vært jobbet mye med å etablere et aspirantkorps på Bjørnsletta skole, men at 

konklusjonen er at selv om rektor og skolen er veldig positive til dette, er det i dag ikke er 

grunnlag for et slikt korps. Det blir opp til det nye styret å vurdere en eventuell videre satsing 

på dette i fremtiden.  

6. Høstens loppemarked hadde godt oppmøte fra foreldrene. Kun to av de som sto oppført på 

listene, unnlot å møte. Dette bidro til et vel gjennomført loppemarked - med god stemning 

og omsetning.  

7. Regnskap og budsjett ble gjennomgått, og en liten ubalanse i den utsendte oversikten ble 

rettet opp.  

8. Følgende muntlige orientering ble bedt referert:  

o Styret har sagt ja til alle gode forslag som kan gi økt aktivitet og deltakelse i korpset, 

selv der dette ikke har vært budsjettert i forkant. Styret har hatt som prinsipp at man 

kan strekke seg utover budsjettet der dette har vært egnet til å øke korpset 

attraktivitet blant elevene – og ønsker et slikt prinsipp videreført også fremover. 

Dette da korpsets akutte utfordring er aktivitet, attraktivitet og oppslutning – ikke 

økonomien.  

o Årsmøtet gav enstemmig sin tilslutning til dette prinsippet.  

9. Valgkomiteens innstilling ble opplest, og vedtatt.  

 Erik Lahnstein tar ett nytt år som styrets leder.  

 Britt-Astri Reiten tar ett nytt år i styret.  

 Liv-Hege Johansen tar ett nytt år i styret.  

o Disse ble valgt inn i styret for to år: 

 Marina Aspholm 

 Dag Hjelle 

 Baard Amundsen 

 

 

 


