HAUKELAND OG KRONSTAD SKOLEKORPS
Referat fra årsmøtet for 2015

Årsmøtet ble holdt på Haukeland skole mandag 8. februar 2016 kl 19:00-20:30.
Tilstede var 6 foreldre og 4 representanter fra styret

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjent uten kommentarer.

2. Valg av ordstyrer, referent og to deltakere i årsmøtet til å undertegne
årsmøteprotokollen
Møteleder: Morten D. Skogen
Referent: Knut-Frode Dagestad
Kaja M. Iden og Thorstein Berggren ble valgt til å undertegne årsmøteprotokollen.

3. Årsberetning fra styret.
Styret ved leder Hans Ebbing gikk gjennom årsberetningen for 2015.
Årsberetningen ble godkjent etter følgende kommentarer:
- Det legges til at det i løpet av 2015 ble søkt om støtte fra Sparebankstiftelsen,
Sparebank Vest og DnB, med avslag fra alle.
- Årsberetningen inneholder to oversikt over instruktørene, med inkonsistens.
Dobbeltføring bør unngås, med navn på instruktørene kun i tabell.
Revidert årsberetning er vedlagt.

4. Regnskap
Regnskapet for 2015 er revidert i ettertid ved Kjetil S. Eknes. Beretning med godkjennelse
er overlevert kasserer.
Kasserer Marianne Saugestad gikk igjennom regnskapet for 2015, som viser et
underskudd på kr 241.673,Dette skyldes i hovedsak at det var kun ett loppemarked i 2015. I tillegg har både
lønnsutgifter (seminarer) og driftskostnader økt. Det er også betalt depositum på 40000
for Italia-turen på 2015-budsjettet. Depositum for Gardia bør snart innkreves, for å få opp
kontingentbeholdningen
Korpset trenger en kraftig innstramning i utgifter framover, og det anbefales å bruke
egne musikanter som instruktører oftere.
Kjetil Eknes har revidert regnskapet for 2015, og anbefaler godkjenning.

5. Budsjett og plan for 2016
Styrets budsjett og plan for 2016 ble presentert, og er vedlagt i eget dokument.
Budsjett ble godkjent uten øvrige merknader.

6. Valg av nytt styre
Valgkommiteen har bestått av Marianne Saugestad.
Hans Ebbing var opprinnelig med i valgkomiteen, men har pga av vanskeligheter med å
finne kandidater, og etter mange oppfordringer, gått med på å fortsette som leder ett år
til, og har derfor trukket seg fra valgkomiteen.
To nye kandidater til styret er innstilt, og ble valgt ved akklamasjon:
-

Knut-Frode Dagestad

-

Helga Golten Thue

Nytt styre 2016

Virketid

Leder:
Nestleder/musikalsk ansvarlig:
Kasserer:
Aspirant og juniorkontakt:
Instrumentansvarlig:
Uniformsansvarlig:

Hans Ebbing
Tom Eide Osa
Knut-Frode Dagestad
Sandra Halilovic
Stein Egil Iversen
Helga Golten Thue

1
1
1
1
1
2

år
år
år
år
år
år

Kjetil Eknes ble valgt som revisor for ett nytt år ved akklamasjon.
Styret har ingen ny kandidat til oppgaven som sponsoransvarlig, men anbefaler at
oppgaven gjenninnføres som ansvar for styret.
7. Eventuelt
Det var ingen innmeldte saker.

(Avtroppende) Styret i Haukeland Kronstad skolekorps, 9. mars 2016

Hans Ebbing

Tom Eide Osa

Marianne Saugestad

Stein Egil Iversen

Nils Jacob Andersson

Sandra Halilovic

Valgt til å undertegne årsmøteprotokollen:

Kaja M. Iden

Thorstein Berggren

