Grenaderkorpset

Referat fra årsmøte 15. oktober 2007
Til stede:
Tor Oddvar Eggen, Eivind Dyrendal, Gunn-C. Espenes, Rune H. Hansen, Britt Reinertsen, Ingvei
Trælnes, Erik Wessel Berg, Bente Petersen, Guri Tokle, Toril K. Cappelen, Gry Kleven, Hallbjørg
Øien, Nina Rasmussen, Jo H. Halleraker, Agnes Leth-Olsen, Heidi Brurok, Thor Tviberg, Bjørn-Einar
Morkemo, Marit Elise Lien, Klaus A. Sjøhaug, Beathe H. Sjøhaug, Eigil Johansen, Kari Anne
Hauklien, Ingunn Sæter, Inge W. Danielsen, Hilde Nakstad.
Ordstyrer:Heidi Fossland
Referent: Hallbjørg Øien
Godkjenning av protokoll: Gry Kleven
Sak 1. Godkjenning av agenda og innkalling.
Ingen merknader
Sak 2. Årsberetning
Merknader:
• Punkt 2.1 Øvinger og seminarer
Peer Gynt-prosjektet. Positivt, men hektisk
• Punkt 2.4 Veien videre
Oppdelt i 3 grupper, der man diskuterer veien videre
Sak 3. Revidert regnskap
Regnskap: Bente Edvardsen
Revidert av : Heidi Brurok
Merknader til instrumentleie:
• Ikke helt reelle tall i oversikt, da det er en del instrumenter som ikke er helt funksjonelle. En
del instrumenter er gitt til Bosnia.
• Årsmøtet anmoder om å gå gjennom instrumenter og auksjonere bort overskudd. Enstemmig
vedtatt.
Sak 4. Budsjett
Forslag til endringer:
• Forslag til økt kontingent med kr. 100 pr halvår (kr 900) Dette vi gi ca 14000 i ekstra
inntekt. Vedtatt mot 2 stemmer.
• Endring av dirigentsituasjonen. Vurdere fortløpende om det skal gjøres endringer.
Utgifter til dirigenter utgjør 8% (ca 24000 kr) Forslag om ekstraordinært årsmøte etter et
halvt år. Løpende vurdering av dirigentsituasjonen fram til mars. Dirigentene har 3 mnd
oppsigelse. Ønsker å se på økonomisituasjon fortløpende for man setter i gang tiltak her.
• Økonomiavdelingen mottar tiltak for å øke økonomien med takk. Kan sendes på mail til
korpset.
• Innkomne forslag: Støttespillerordning, sjekke ut sponsormarkedet
• Forslag om å budsjettere med inntekt på 40 000 kr. Hvis dette ikke lar seg gjøre må man
gjøre kursendringer (F. eks se på dirigentsituasjon)
Med forslag til endringer ble budsjettet vedtatt.
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Sak 5. Kontingent og instrumentleie
Meknader til kontingent:
• Vedtak på å øke kontingent til 900 pr. halvår.
• Instrumentleie uendret.
• Innlevering av instrument: Skal leveres inn nyoverhalt og rent.
Sak 6. Styrets innstillinger
Ble behandlet før budsjett fordi en del økonomiske forutsetninger måtte være oppfylt.
Instrumentleie
• Reparasjonskostnader dekkes av musikant fra 2. år instrumentet leies.
• Forsikring på instrumentpark opprettholdes.
Alternative inntektskilder
• Søknad på deltagelse på bingo (inntekter fra Bingo) støttes av årsmøtet. Dette er kun inntekt
og forutsetter ikke noen innsats fra korps eller foresatte. (Kan erstatte automatinntekt)
• Forslag om salg av dopapir for å dekke tapte inntekter. Hver familie selger/kjøper minimum 2
sekker med dopapir. (oppfordres til å selge flere til venner og kjent, jo flere jo bedre) Vedtatt
med 22 stemmer for. 10 stemmer mot. De som ønsker å reservere seg mot salg, betaler
tilsvarende beløp (2 sekker) til korpset.
Gebyr for ikke å møte på vakt
Vedtak med 2 stemmer mot etter diskusjon:
• Fortsette med nåværende praksis dem man minner folk på at de skal møte pr mail eller telefon
• Til tross for at man anser det for lettvindt å kjøpe seg fri, ble det vedtatt at det skal betales 100
kr pr time for ikke å møte på oppsatt dugnad.( man mente at fellesskapet er viktig og et felles
anliggende for alle )
• Man må enten gi beskjed på mail til korpset senest 3 dager før oppsatt vakt, eller bytte internt
med noen på lista.
Forskuttering av utgifter knyttet til korpstur
• Styret får fullmakt til å forskuttere med inntil 50 000 kr til reservering av hotell til korpstur
fra korpskassen. Egenandel på 4500 pr. deltaker . Enstemmig vedtatt.
• Reisemåte uklar enda.
Sak 7. Valg
• Styrets innstilling til valgkomite ( Inge Danielsen og Guri Tokle) og revisor ( Lars Inge Fenes)
ble godkjent.
• Hilde Nakstad fortsetter som leder.
Sak 8. Eventuelt
• Sommermusikkskole – Ikke støtte fra korpset framover pga økonomisk situasjon. Uke 32 og
33 i 2008
• Tiltak for å beholde og motivere rekrutter og juniorer- Rennebuspel og Peer Gynt
• 17. mai –komiteèn avvkles og overføres til andre komieteèr. (Uniformskomitè)
• Grenaderkorpset vil ha sine øvingslokaler på Sverresborg skole mens Åsveien skole pusses
opp.
• Konsert med Brassbrothers 18. okt.
Trondheim 15.11. 07

Hallbjørg Øien
Referent

Gry Kleven
Underskrift av protokoll
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