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Referat fra årsmøte2020 Lørenskog skolekorps 
 
Sted:  Kjenn skole 
Dato:  2. mars 2020 
Tid:  18:30 
Til stede: 17 medlemmer inkludert 0 musikant over 15 år 
 
Fra Styret: 8 (Ingrid, Vebjørn, Anette, Ståle, Torill, Vibeke, Anne, Oddbjørn, Jørn via 
Skype) 
 
 
Saker: 
 

1. Konstituering 
Innkalling godkjent. 
 
Som møteleder ble valgt: Ingrid Schrøder Jansson 
Som referent ble valgt: Anne Wuttudal 
Som medunderskrivere ble valgt: Christine Heie Reierstad  og Silje Hjulstad 
  

2. Årsberetning fra styret og komiteer 
Møteleder orienterer raskt fra årsberetningen fra styret og andre utvalg. 
a. Styrets beretning: 

Poengterer at 2019 var et roligere år enn 2018.  
Året startet med en flott forestilling Junibakken av de minste enhetene. 
Vellykket DM ble arrangert med gode resultater for alle enheter.  
Vinterferieseminar for HK med styredeltakelse er en hyggelig tur kombinert 
med effektive arbeidsøkter. 
NM deltakelse for HK med flott 4. plass.  Felles sommertur for alle enheter i 
tilknytning til NM i Larvik.  
Stort frafall i Aspirantkorpset medførte endringer i kommunikasjon til 
rekruttering av nye Aspiranter. 
Nytt dirigentteam på plass: Ante Skaug. Marianne Elnes, Nicklas Owe Öhgren. 
Geir Daasvand og Steinar Mossige. 
Vellykket tur til Gavelstad på høsten. Her ble Disneyrevyen til HK påbegynt, 
samtidig som styret fikk jobbet med styresaker. 
Styret har også deltakelse i flere fora, bl.a. Musikkrådet og 17. mai komité. 
Styret har vært involvert i møter angående ombygging på Kjenn skole. 
Kommunikasjon er fortsatt en utfordring som det jobbes med. 
Et stort antall søknader om økonomisk støtte fra fond, stiftelser etc. innvilget. 
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Rettelse: ingen. 
For øvrig ingen kommentarer eller rettelser. 
Årsberetningen ble godkjent. 

b. Musikantstyret: Årsberetningen ble lest opp 
Kommentar: ingen 
Ingen øvrige rettelser eller kommentarer. Årsberetning tas til orientering. 

c. Utstyrsutvalget: Torill orienterte 
Det er utarbeidet ny uniformsinstruks som bør leses av alle foreldre. 
Ingen øvrige rettelser eller kommentarer. Årsberetning tas til orientering. 

d. Arrangementsutvalget: Ingrid orienterte 
Ingen øvrige rettelser eller kommentarer. Årsberetning tas til orientering. 

e. Økonomiutvalget, betegnet som loppekomiteen 
Det ble et veldig godt lopperesultat i 2019. 
Parkering er den største utfordringen for å kunne øke resultat. 
Endringer rundt Fjellhamarhallen og Fjellsrud skole kan skape ytterligere 
reduksjon i parkeringssituasjonen. Analyse av mulige tiltak bør påbegynnes 
snarlig. 
Ingen øvrige rettelser eller kommentarer. Årsberetning tas til orientering. 
 

3. Revidert regnskap 2019 
Regnskap ble gjennomgått. Regnskapet er revidert og ble godkjent. 
Kommentar fra styret: ingen.    
 

4. Kontingenter 
Styrets innstilling er å øke kontingent fra kr. 2500 til kr. 2600 pr. halvår og 
instrumentleie fra kr. 625 til kr. 650 pr. halvår 
Vedtak: kontingent og instrumentleie økes i henhold til styrets innstilling. 
 

5. Budsjett for kommende år 
Kasserer orienterte om budsjett. 
Årsmøtet godkjente budsjettet uten innsigelser. 
Spørsmål: ingen 
 
 

6. Saker som legges frem av styret 
Forslag til endring i vedtekter kapittel 9 : endre tittel for Sekretær til 
Informasjonsansvarlig. 
Forslag godkjent 
 

7. Innkomne forslag 
Ingen saker er meldt inn. 
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8. Valg 

Innstilling fra valgkomiteen ble lagt frem: 
 
Innstillingen fra valgkomiteen ble vedtatt ved akklamasjon: 
Leder: Paul Vebjørn Oudenstad – valgt for 2 år 
Nestleder A: Jan Petter Johnsen – valgt for 2 år 
Styremedlem: Trond Lindman – valgt for 2 år 
Informasjonsansvarlig: Åpen 
Leder økonomiutvalget (loppekomite): Åpen 
Valgkomite: Ann Rigmor Stavn, Anette Schonhowd, Silje Hjulstad 
Revisor 1: Elise Ødegård 
Revisor 2: Harald Aksel Njaa 
 
Følgende medlemmer av styret var ikke på valg: 
Nestleder B: Anne Wuttudal 
Kasserer: Jørn Sæbø 
Styremedlem: Vibeke Dahl Bråten 
 
 

9. Eventuelt 
Det kom inn forslag om å øke spilletid hos Musikkskolen for musikantene, da 20 
minutter oppleves som for kort. Dette bør diskuteres i styret. 

 
 
Lørenskog 2. Mars 2020 
 
 
 
 
 
Anne Wuttudal  Christine Heie Reierstad  Silje Hjulstad   
Referent   Medunderskriver   Medunderskriver 


