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VEDTEKTER FOR MENSTAD SKOLEKORPS
1) ORGANISASJON:
Menstad Skolekorps er stiftet den 29. april 1960, og står tilsluttet Norges Musikkorps
Forbund (NMF) giennom Telemark krets.
2) FORMÅL:
Menstad Skolekorps har som formål å fremme interesse for, og utøvelse av musikk
blant medlemmene, samt medvirke til utvikling av sunne interesser og godt vennskap.
3) OPPGAVER:
Menstad skolekorps skal:
* sørge for opplæring av korpsmedlemmene i musikkteori.
* oppøve ferdigheter på korpsinstrumenter og samspill.
* arbeide for å fremføre god musikk på hjemstedet.
* når det er interesse for det, drive tilleggsaktiviteter som drillgruppe,
storband m.m..
4) MEDLEMSKAP:
a. Aspiranter, utøvende og ikke-utøvende medlemmer opptas etter skriftlig
søknad, som for umyndiges vedkommende må være undertegnet også av
foresatte.
b. Korpset følger Norges Musikkorps Forbunds til enhver tid gjeldende
aldersbestemmelser.
c.
Utmelding fra korpset skal ikke skje midt i et semester. Et semester er et
høstsemester og et vårsemester. Ved utmelding skal skriftlig melding om dette
være gitt styret før jul/sommerferie. Ved utmelding utenom dette må kontingent
betales for hele semesteret.
d.
Medvirkning i amatørkorps, eller bruk av skolekorpsets eiendeler i andre
musikkaktiviteter, kan tillates av styret. En forutsetning for deltakelse i andre
korps er at medlemmet har fylt 15 år, og at forpliktelsene overfor Menstad
skolekorps skal oppfylles i tilfelle arrangementskollisjoner.
5) PLIKTER:
a. Utøvende medlemmer plikter å møte i rett tid til korpsets øvelser og oppdrag,
så fremt ikke gyldig grunn foreligger. I tilfelle fravær skal dirigent varsles, så
tidlig som mulig.
b. Medlemmene plikter å holde utlånte instrumenter og annet utstyr i god stand.
Foresatte kan gjøres økonomisk ansvarlig for UFORSIKTIG behandling av
korpsets eiendeler.
c.
I forbindelse med korpsets forskjellige aktiviteter plikter medlemmene å adlyde
ledelsen og instruktørene. Alle skal til enhver tid gjøre sitt beste for at
korpsvirksomheten skal bli til mest mulig glede.
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d.
e.
f.

Den til enhver tid fastsatte kontingent skal betales i rett tid.
Korpsmedlemmene må overholde korpsets, kretsens og NMFs vedtekter, regler
og lovlige vedtak
Dersom et medlem opptrer i strid med plikter som er pålagt i disse vedtekter,
eller ikke følger opp sine økonomiske forpliktelser overfor korpset, kan styret
fatte vedtak om eksklusjon for et kortere eller lengre tidsrom.

6) KONTINGENT:
a. Medlemskontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet.
b. Kontingenten forfaller til betaling hvert halvår etter styrets nærmere
bestemmelse.
c.
Korpsåret med medlemsregistreringer, innrapportering til krets/forbund og
kontingent-innbetaling følger skoleåret fra 1. august til 31. juli påfølgende år.
Regnskapsåret er fra 1.1.-31.12.

7) ARBEIDET I KORPSET:
a. Korpsets øvelser følger i hovedtrekkene skoleåret med avbrudd for jule-, vinterog påskeferie.
b. Korpset kan etter behov inndeles i flere opplæringsgrupper, f.eks. aspiranter,
juniorkorps, seniorkorps og drillkorps. Aspirantene regnes som utøvende
medlemmer.
c.
Korpset skal ha en tillitsmannsordning ved at det velges inntil 4 tillitsvalgte som
danner et juniorstyre. De tillitsvalgte velges blant utøvende medlemmer. Det tas
hensyn til kjønnsfordeling ved valg av tillitsmenn.
8) DIRIGENTER / INSTRUKTØRER:
Korpsets styre ansetter dirigent og eventuelle andre instruktører etter behov. Om en
av partene ønsker det, opprettes kontrakt i henhold til NMFs retningslinjer.
9) INSTRUKSER:
Det skal foreligge instruks for alle tillitsverv i korpset.
10) ÅRSMØTET:
Årsmøtet er korpsets høyeste myndighet.
Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned.
Innkallingen skal skje minst 6 uker før ordinært, og 2 uker før ekstraordinært årsmøte.
Representasjon:
a. På årsmøtet deltar korpsets medlemmer, komitemedlemmer og foresatte.
Det er møteplikt for en representant fra hver medlemsfamilie.
b. Utøvende og ikke-utøvende medlemmer som er fylt 15 år, og som oppfyller sine
medlemsforpliktelser har forslags- og stemmerett.
c.
Styrets medlemmer har ikke stemmerett under behandlingen av årsmelding og
regnskap.
d.
Medlemmer som ikke er fylt 15 år har tale- og forslagsrett.
e.
Representanter fra krets og NMF har talerett.
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Årsmøtets dagsorden:
A: Konstituering
1: Åpning
2: Navneopprop
3: Godkjenning av innkalling
4: Godkjenning av dagsorden/saksliste
5: Valg av møteledelse
6: Valg av referenter
7: Valg av protokollunderskrivere
B: Godkjenning av årsmelding
C: Godkjenning av revidert regnskap
D: Saker fremmet av styret og medlemmer.
E: Innkomne forslag.
F: Budsjett og kontingent for kommende år.
G: Valg:
1) Styret:
Leder
1år
Nestleder
1 år
Sekretær
2 år
Kasserer
2 år
Styremedl./leder i arrangementskomiteen
Styremedl./repr i PR-komité
Styremedl./repr for korpslederne
2 varamedlemmer
2) Arrangementskomiteen 4 medlemmer
3) PR-komite
2 medlemmer
4) Korpsledere
4 medlemmer
5) Revisor
6) Valgkomite
2 medlemmer

2 år
2 år
2 år
1 år
2 år
2 år
2 år
2 år
1 år

Blant styremedlemmene som er valgt for 2 år, skal halvparten velges med ulik
funksjonstid, slik at kontinuiteten i styret beholdes.
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles etter vedtak i styret, eller når minst l/3 av
medlemmene krever det.
11. STYRET:
a) Korpset ledes av et styre bestående av:
Leder, nestleder, sekretær, kasserer og 3 styremedlemmer (leder i
arrangementskomiteen, repr for PR-komm. og repr. for korpslederne.)
Varamedlemmene innkalles til styremøter, dog uten stemmerett.
b)

Den daglige driften ivaretas av et arbeidsutvalg bestående av:
- lederen
- nestlederen
- sekretæren
- kassereren
i henhold til instruks.
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c)

Styremøte avholdes så ofte det er nødvendig.
Styret er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer er tilstede. I ikke fulltallige
styremøter, må saker avgjøres enstemmig for å være gyldige. Ved dissens må
sakene forelegges et fulltallig styre.
Korpsets dirigent, 2 korpsledere og 2 av de tillitsvalgte fra korpset kan innkalles
til styremøtene med tale- og forslagsrett,

d) Til støtte i sitt arbeide har styret anledning til å oppnevne det ønskede antall
underkomiteer.

12. OPPLØSNING OG UTMELDING AV NORGES MUSIKKORPS FORBUND:
Oppløsning av korpset kan kun foretas av to på hverandre følgende årsmøter, og må
ha minst 2/3 flertall.
Ved utmelding av krets og forbund må det gjøres vedtak på to påfølgende årsmøter
med minst en måneds mellomrom. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall.

13. VEDTEKTSENDRING:
Endringer av disse vedtektene kan kun fattes på ordinært årsmøte, og må være
vedtatt med minst 2/3 flertall.
Vedtektene ble enstemmig vedtatt på årsmøtet 25.10.82.
Vedtektene er endret på årsmøtene 14.10.85 -17.10.88 - 23.10.89 - 28.10.91 26.10.92 - 28.10.93 -22.03.12.

