
Årsberetning fra Styret i Lørenskog Skolekorps for driftsåret 2015 
 

Styrets sammensetning 

Leder:    Gunnar Steen 

Nestleder A:   Bente Johansen 

Nestleder B:   Leif Tore Isaksen 

Sekretær:   Ann Kristin Aannerud  

Kasserer:   Oddbjørn Uppsata 

Styremedlemmer:  Kirsten Elvsaas 

    Hilde Espelund 

Tillitsvalgt musikant: Simen Fossum (frem til 30.6.2015) 

    Lisa Njaa (fra 1.9.2015) 

Varamedlemmer:  Ståle Otervik (Leder Økonomiutvalget) 

    Ane Western (Leder Arrangementskomite) 

    Toril Høiby (Leder Utstyrsutvalget) 

 

Vi har hatt en valgkomite som har hatt i oppgave å finne kandidater til styreverv og andre oppgaver. 

 

Møtevirksomhet 
Det har vært avholdt 8 ordinære styremøter, samt 2 særmøter med dirigentene. Varamedlemmene 

har møtt på noen av møtene. 

Ordinært årsmøte for 2015 ble avholdt 9.3.2015. 

Det har i tillegg vært avholdt flere foreldremøter i perioden. 

Nestleder A, leder utstyrsutsvalg og styremedlem Hilde Espenlund har møtt på de fleste møter i 

Lørenskog Musikkråd. Nestleder A ble valgt inn i styret i Musikkrådet, og hun representerte 

skolekorpset og Musikkrådet i 17. mai-komiteen i Lørenskog. 

Korpset har også vært representert i flere andre fora og møter, bl.a. brukerforum for Lørenskog Hus 

og samarbeidsmøter med musikkskolen. 

 

Instruksjon 
Alle enheter har øvelse på Kjenn hver tirsdag. Undervisningen følger skoleruten. I forbindelse med 

større arrangementer som DM, NM og konserter arrangeres det enkelte gruppeøvelser hvor det 

leies inn ekstra instruktører for instrumentgruppene. 

Lørenskog musikk- og kulturskole har gjennomført instruksjon av den enkelte musikant og 

musikantgruppe. Alle dirigenter og musikalsk leder er engasjert gjennom Lørenskog musikk- og 



kulturskole. I tillegg har vi i perioden engasjert Nicklas som assistent til dirigentene. Asistenten har 

bidratt i alle enheter. For HK har dette gitt mulighet til å dele korpset i en treblåsgruppe og en 

messinggruppe. 

 

Musikalsk drift 
Skolekorpset har som tidligere hatt 4 spillende enheter. Fordeling på de forskjellige enheter er vist i 

tabell nedenfor. Historisk utvikling for de siste 5 årene er også vist 

Korpsenhet 2010 
(31.12) 

2011 
(31.12) 

2012 
(31.12) 

2013 
(31.12) 

2014 
(31.12) 

2015 
(31.12) 

Dirigent 

Hovedkorpset 47 45 45 47 39 42 Ante Skaug 

Juniorkorpset 21 28 23 23 32 32 Britt Haaland 
(vikar for 
Marianne 
Elnes) 

Rekruttkorpset 25 9 17 22 20 27 Marianne 
Larsen 

Aspirantkorpset 19 23 25 33 37 10 Marianne 
Larsen 

Sum 108 105 110 125 128 111  

 

Vårsemesteret 
Korpset har gjennomført følgende musikalske aktiviteter i tillegg til ordinære øvelser. 

Dato Aktivitet Enhet 

10.-11. 
Jan 

Seminar (Tubakulose) AK, RK og JK 

21.jan Generalprøve Tubakulose AK, RK og JK 

22.-23. 
Jan 

Forestillinger Tubakulose AK, RK og JK 

18.-21.2 Vinterferieseminar HK 

8. mars Deltakelse i DM – 1. divisjon 
4.plass og 88 poeng 

HK 

 Spilling på Antes bryllupsfest HK 

 Marsjseminar Alle enheter 

1.mai Spilling på sykehjemmene og 
konsert Skårer gård 

HK 

9.mai Spilling på Strømmen 
Storsenter 

RK og JK 

15.mai Spilling for barnehagene AK 

17.mai Tradisjonell spilling Alle enheter 

1.-2. 
Juni 

Rekrutteringsturne JK 

8.juni Spilling for Lørenskog 
turnforening 

AK 

9.juni Sommeravslutning med 
felleskonsert 

Alle enheter 



12.-14. 
Juni 

Sommertur - Knattholmen AK, RK og JK 

20. juni Deltakelse i NM – 1. divisjon  
9.plass og 84 poeng 

HK 

25.-30. 
juni 

Sommertur til London HK 

 Flere «huskonserter» Alle enheter 

 Flere konfirmasjonsspillinger HK 

 

 

Høstsemesteret 
Korpset har gjennomført følgende musikalske aktiviteter i tillegg til ordinære øvelser. 

Dato Aktivitet Enhet 

 Flere konfirmasjonsspillinger HK 

11.-13.9 Gavelstadseminar RK, JK og HK 

23.9 Høstkonsert med Musikkorpset HK 

30.10 Spilling på James Bond, 
Kinopremiære 

JK 

29.11 Julegrantenning Fjellhamar 
kirke 

JK 

29.11 Julegrantenning Rimi HK 

9.12 Juleavslutning i Skårer kirke Alle enheter 

24.12 Julekveldsspilling på sykehjem Treblås HK 

 

Rekruttering 
Rekruttering for driftsåret ble gjennomført etter samme modell som for foregående år, men 

målgruppen var 4. og 5. klasse. Dette er eldre årstrinn enn vi har gjennomført tidligere. Ante Skaug 

sammen med Marianne Larsen har vært ansvarlige for gjennomføring av rekrutteringen. Årets 

rekruttering har vist gode resultater ift. musikalsk fremgang, men det resulterte i få nye aspiranter.  

Økonomi 
Regnskapet for 2015 er gjort opp med et overskudd på kr 348 836,- mot budsjettert underskudd på 

kr 151 000,-. Det positive avviket sammenlignet med budsjett på kr 499 836,- kan i all hovedsak 

forklares slik: 

  

Økt dekningsbidrag fra loppemarkedene 293 134         

Økt dekningsbidrag fra dugnad DM 37 650           

Lavere kostnader utstyr og instrumenter 66 802           

Tilskudd fra instrumentfondet 50 000           

Lavere kostnader musikkskolen og instruksjon 117 980         

Lavere inntekter fra medlemskontingent -43 375         

Lavere egenandel sommertur -37 054         

Andre avvik 14 699           

499 836         



Korpset har ved utgangen av 2015 en egenkapital på kr 1 178 382,-. Styret mener at egenkapitalen 

nå er i overkant av det som er nødvendig for å sikre løpende forpliktelser og forsvarlig drift, inkludert 

buffer mot inntektsbortfall. Erfaringsmessig bør egenkapitalen være på minimum kr 400.000,- for å 

sikre handlingsfrihet og forsvarlig drift.   God økonomi bidrar til godt aktivitetsnivå og lave 

egenandeler for seminarer og turer. Styret minner om behovet for å investere i nye uniformer, og i 

tillegg anbefales det å sette av midler til en større jubileumstur i 2018 hvor det anslagsvis bidras fra 

korpsets side med ca kr 250 000,-    

Budsjettet for 2016 legger opp til et høyt aktivitetsnivå og det forutsettes å bruke kr 148 000,- av 

oppsparte midler.  Det som bidrar til underskudd er bidrag til sommerturer med kr 150 000,- og 

økning i kostnader til instruksjon med i overkant av kr 100 000,-. 

 

Utvalgene 
Vi har i perioden hatt 3 aktive utvalg. Utvalgene med ledere er: 

 Økonomiutvalg, leder Ståle Otervik 

 Arrangementsutvalg, leder Ane Western 

 Utstyrsutvalg, leder Torill Høiby 

Se vedlagte årsmeldinger fra de enkelte utvalg. 

 

Generelt 
Med alle noteskap tilbake i leiligheten er det også satt i gang ett arbeid med opprydding i 

notearkivet. Førsteutkast for rutiner og systematikk knyttet til notearkivet er utarbeidet. 

Det er utført et godt stykke arbeid i rydding og strukturering av alle våre instrumenter. Det er et 

samarbeid med Musikkorpset som også benytter deler av dette utstyret, samarbeidet er bra. 

 

Nye websider 
Vi har gjennom høsten 2015 jobbet med å forberede lansering av nye websider for Lørenskog 

Skolekorps. Vi har valgt Wordpress som plattform for de nye sidene som ble lansert 16. februar.  Den 

nye plattformen gir oss mer moderne og brukervennlige sider. Målsettingen er at websidene skal bli 

mer levende og vi legger opp til at all informasjon skal finnes her fortløpende, slik at musikanter og 

foresatte når som helst kan finne riktig og oppdatert informasjon.  

 

Sponsorer og andre bidragsytere 
I perioden har vi hatt sponsoravtale med følgende firmaer: 

 Rimi 

 Coca Cola 

 Metro 



I tillegg har Lørenskog Kommune, Lørenskog Musikkråd og Martins Bingo vært vesentlige 

bidragsytere. 

I løpet av året har vi opprettet et nytt ansvarsområde, Marked. Hensikten er å via nye og 

eksisterende sponsorer få inntekter til Korpset gjennom for eksempel bannere på hjemmesiden, 

annonsering i programblad, rabatterte varer og tjenester osv. 

 
 

 


