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Agenda:
Valg av ordstyrer
Valg av referent og en ekstra for underskriving av protokoll
Godkjenning av agenda og innkalling
Årsberetning
Revidert regnskap
Budsjett
Kontingent og instrumentleie
Styrets innstillinger
Valg

Til stede: 2g stemmeberettigede.

1. V a g  av ardstyrer
Svein Selnws ble valgt til ordstyrer.

2. V a g  av ireferent og en ekstra for underskriving av protokoN
Mari Grut ble valgt til referent og Magna Enebak til å underskrive protokoll.

3. Godkenn ing  av agenda og innkalling
Både agenda og innstilling ble enstemmig godkjent av årsmøtet.

4. Arsberetning
Styreleder gikk igjennom årsberetningen. Under punktet om øvingslokale ble det stilt
spørsmål om status for bygging av ny Asveien skole og korpsets rolle i forhold til
planleggingen av et nybygg. Styreleder ville følge opp saken overfor rektor ved Asveien skole.

Under punktet om inntektsbringene virksomhet ble det en diskusjon rundt hvordan korpset
kunne få flere inntekter i forhold til de hovedaktivitetene som allerede foregår
(sverresborglekene, loppemarked, julekonsert og dopapirsalg). Styreleder noterte seg
innspillene som vil bli diskutert videre i styret. Under dette punktet ble det også en diskusjon
om rekruttering av nye medlemmer. Styret vil følge opp de innspillene som kom.

Styret fikk gode tilbakemeldinger på årsmeldingen, som ble enstemmig godkjent av
årsmøtet.

5. Reviden  regnskap
Det reviderte regnskapet ble presentert av styremedlem Kari Anne Hauklien. Styreleder leste
i tillegg opp revisorrapporten. Regnskapet ble godkjent av årsmøtet.

6. B u d se t t

Kari Anne Hauklien presenterte budsjettet for kommende budsjettår. Det ble en diskusjon
rundt bruken av oppsparte midler. Styret ønsker å beholde en buffer, og er derfor opptatt av



å øke inntektene. Budsjettet ble godkjent av årsmøtet.

7. Xontirtgart2 tog instrumentleie
Styret foreslo å beholde kontingent og instrumentleie uendret. Forslaget ble godkjent.

8. Vatgk mite og revisor
Styret foreslo Marit Bardal og Gunn-Cathrine Espenes som ny valgkomite. Innstillingen ble
godkjent.

Styret foreslo Målfrid Rustad som revisor, Innstillingen ble godkjent.

9. Va lg
Valgkomiteen bestående av Eyvind Dyrendahl og Nina B. Dahlhaug foreslo Mari Grut og
Wenche Helbwk som nye styremedlemmer. Forslaget til nye styremedlemmer ble godkjent.

Det nye styret:
Kathrine M. Bratteng
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Hilde Nakstad
Heidi Brurok
Erik Wessel-Berg
Wenche Helbeek
Mari Grut
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