HAUKELAND OG KRONSTAD SKOLEKORPS
Referat fra årsmøtet for 2014

Årsmøtet ble holdt på Haukeland skole tirsdag 10. februar 2015 kl 19:00-20:30.
Tilstede var 7 foreldre og 5 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: Hans Ebbing
Referent: Knut-Frode Dagestad
Anne Sandvik og Sven Nydal ble valgt til å undertegne årsmøteprotokollen.

3. Årsberetning fra styret.
Styret ved leder Hans Ebbing leste opp årsberetningen for 2014.
Årsberetningen ble godkjent etter følgende kommentarer:
- Merker og hederstegn ble utdelt på øvelsen 23. april 2014. Det var enighet om å fortsette med
utdeling av merker hvert år, som praktisert hittil.
- Dato for rekrutteringskonserter ved skolene ble rettet til fredag 31. oktober
Revidert årsberetning er vedlagt.

4. Regnskap
Regnskapet for 2013 er revidert i ettertid ved Gunnar Eskeland og Barbro Danielsen. Beretning med
godkjennelse er overlevert kasserer.
Kasserer Marianne Saugestad gikk igjennom regnskapet for 2014, som viser et underskudd på kr 141.303,Dette skyldes i hovedsak innkjøp av nye uniformer til kr 140.288,- I tillegg ble det i 2014 utbetalt et forsinket
lønnskrav for 2012 fra en tidligere instruktør.
Kjetil Eknes har revidert regnskapet for 2014, og anbefaler godkjenning. Kjetil Eknes var til stades og fekk eit
forseinka gavekort og stor takk for innsatsen som leiar i 2013.

5. Budsjett og plan for 2015
Styrets plan for 2015 ble presentert, og er vedlagt i eget dokument.
For første gang på veldig lenge vil korpset delta under NM, som avholdes i Larvik helgen 20. juni.
Loppemarked blir ikke avholdt våren 2015, på bakgrunn av korpsets solide økonomi, samt erkjennelse av at
høstens loppemarked innebar en svært stor arbeidsbelastning på mange foresatte.
Knut-Frode Dagestad, på vegne av loppegruppen, innledet med en tilstandsrapport ang gjennomføringen av
loppemarkedene. Antall musikanter i korpset er gradvis redusert fra over 40 musikanter før 2010, til 31
musikanter i 2014. Dette har ført til en stadig økende arbeidsmengde under loppemarkedene for hver enkelt
foresatt (og de eldste musikantene). Flere alternative løsninger på denne problemstillingen har blitt diskutert
av loppegruppen, og ble framlagt for årsmøtet:
1) Økt innsats for å verve flere musikanter, og følgelig flere foresatte til å bemanne loppemarkedet
2) Nedskalering av loppemarkedet, for eksempel en gang pr år, færre lopper, kutte ut f.eks. møbler
3) Øke andelen av foresatte som stiller på vakter under loppemarkedene, må evt finne erstatter om man
ikke kan stille
4) Slutte med å avholde loppemarkeder, noe som vil medføre økt kontingent, mindre kvalifiserte
instruktører, samt behov for annen type dugnad som f.eks. loddsalg.
De ulike løsningene ble diskutert, men det ble ikke konkludert. Styret vil ta et møte sammen med
loppegruppen, og vil konkludere med hvilke tiltak som må gjennomføres.
Som konsekvens av intet loppemarked våren 2015, budsjetteres det for 2015 med et underskudd på 113.200,Busjett for 2015 ble framlagt i sin helhet og godkjent uten øvrige merknader.

6. Valg av nytt styre
Valgkommiteen har bestått av Stein Egil Iversen og Anne Veddeng.
To nye kandidater til styret er innstilt, og ble valgt ved akklamasjon:
-

Stein Egil Iversen

-

Sandra Halilovic

Nytt styre 2015
Leder:
Nestleder/musikalsk ansvarlig:
Kasserer:
Aspirant og juniorkontakt, uniformsansvarlig:
Instrumentansvarlig:
Materialforvalter:

Virketid
Hans Ebbing
Tom Eide Osa
Marianne Saugestad
Sandra Halilovic
Stein Egil Iversen
Nils J. Andersson

1 år
1 år
1 år
2 år
2 år
1 år

Kjetil Eknes sa seg villig til å ta på seg oppgaven som revisor, og ble valgt for ett nytt år ved akklamasjon.
Knut-Frode Dagestad sa seg villig til å ta på seg oppgaven som sponsoransvarlig, og ble valgt ved akklamasjon.

7. Eventuelt
Det var ingen innmeldte saker.

(Avtroppende) Styret i Haukeland Kronstad skolekorps, 10. februar 2015

Hans Ebbing

Tom Eide Osa

Anne Dagrun Sandvik

Nils Jacob Andersson

Valgt til å undertegne årsmøteprotokollen:

Anne Sandvik

Sven Nydal

Marianne Saugestad

