
VEDTEKTER FOR SKOTFOSS SKOLEMUSIKK 

Stiftet 22/4 1955 
 

 

§ 1 ORGANISASJON 

 

Skotfoss Skolemusikk er stiftet 22/4 1955 og står tilsluttet NMF gjennom Telemark Krets. 

 

 

§ 2 FORMÅL 

 

Skotfoss Skolemusikk 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 

 

Skotfoss Skolemusikk skal : 

-  Sørge for opplæring av korpsmedlemmene i musikkteori og oppøve ferdigheter på  

korpsinstrumenter og samspill. 

- Arbeide for å fremføre god musikk på hjemstedet og ellers. 

- Når det er interesse for det, drive tilleggsaktiviteter som drillgruppe, storband m.m. 

 

 

§ 4 MEDLEMSKAP 

 

a. Aspiranter, musikanter og deres foresatte må ved opptak i Skotfoss Skolemusikk 

undertegne kontrakt vedr. økonomisk ansvar for uniform, instrument og andre effekter 

tilhørende korpset.  Alle korpsets eiendeler skal innleveres umiddelbart ved utmelding.   

b. Korpset følger Norges Musikkorps Forbunds til enhver tid gjeldende aldersbestemmelser. 

c. Utmelding skal være skriftlig og fratreden bør fortrinnsvis skje ved skoleårets slutt.  

Skyldig kontingent skal være innbetalt før utmeldelsen kan godtas. 

d. Medvirkning i amatørkorps eller bruk av skolekorpsets eiendeler i andre musikkaktiviteter 

kan tillates av styret.  En forutsetning for deltagelse i andre korps er at medlemmet har fylt 

14 år og at forpliktelser over Skotfoss Skolemusikk skal oppfylles i tilfelle 

arrangementskollisjoner. 

 

 

§ 5 PLIKTER 

 

a. Aspiranter og musikanter plikter å møte i rett tid til øvelser og oppdrag såfremt ikke 

gyldig grunn til fravær foreligger.  I tilfelle fravær skal dirigent eller korpsleder varsles, 

om mulig i god tid på forhånd. Gyldig fravær er: arrangement i skolens regi, sykdom og 

konfirmasjonsarrangement. 

b. Medlemmene plikter å holde utlånte instrumenter og annet utstyr i god stand.  Foresatte 

kan gjøres økonomisk ansvarlig for skjødesløs 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. 

d. Den til enhver tid fastsatte kontingent skal betales i rett tid. 

 

 

 

 



 

§ 6 KONTINGENT 

 

a. Medlemskontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet. 

b. Kontingenten betales i to terminer, hvert halvår.   

c. Korpsåret følger skoleåret fra 1. august til 31. juli påfølgende år. 

 

 

§ 7 ARBEID I KORPSET 

 

a. Korpsets øvelse følger i hovedtrekkene skoleåret, med avbrudd lik skolens ferier. 

b. Korpset kan etter behov inndeles i flere opplæringsgrupper f.eks. aspiranter, juniorkorps, 

seniorkorps og drillkorps.  Aspirantene regnes som utøvende medlemmer.  Overgangen fra 

aspirant til hovedkorps skjer etter vurdering av musikkutvalget i samråd med foresatte. 

Korpset avholder en felles samling for alle (stjernefest) i løpet av februar måned 

hovedvekt lagt på utdeling av års-stjerner, hederstegn og diplomer. For å få års-stjerner må 

medlemmet være tilstede på minimum 50% av øvelsene i året.  Året følger kalenderåret. 

c. Korpset skal ha en tillitsmannsordning med en tillitsmann for følgende grupper; slagverk, 

treblåsere, messingblåsere og drill.  Disse utgjør Musikantrådet. 

d. Ikke utøvende medlemmer av korpset har til oppgave å sørge for det økonomiske grunnlag 

for korpsets drift. 

 

 

§ 8 DIRIGENT / INSTRUKTØRER 

 

Korpsets styre ansetter dirigent og eventuelle andre instruktører etter behov.  Om en av 

partene ønsker det, opprettes kontrakt i henhold til NMFs retningslinjer.  Det skal foreligge 

instruks for dirigenten og for instruktørene. 

 

 

§ 9 ÅRSMØTET 

 

Årsmøtet er korpsets høyeste myndighet. 

Medlemmer som har fylt 15 år innkalles til årsmøtet som hvert år avholdes innen utgangen av 

1. kvartal.  Innkallingen skal skje med minst to ukers varsel.  Medlemmer som ikke har fylt  

15 år har adgang til møtet som observatører, men har ikke stemmerett og er ikke valgbare. 

 

Sakslisten skal inneholde følgende punkter : 

a. Årsmelding 

b. Revidert regnskap 

c. Budsjett for kommende år 

d. Innkomne forslag 

e. Valg av styre, diverse komitéledere / medlemmer, samt revisorer. 

 

Styrets medlemmer har ikke stemmerett under godkjenning av årsmelding og regnskap. 

 

På årsmøtet deltar korpsets medlemmer, komitémedlemmer og gjester invitert av styret. 

Følgende har forslags- og/eller stemmerett : 

- Utøvende medlemmer som er fylt 15 år og deres foresatte. 

- Medlemmer som ikke har fylt 15 år har kun tale- og forslagsrett.   

- Representanter fra krets og NMF har talerett.   

- Årsmøtet kan forøvrig vedta å gi talerett til hvem det måtte ønske. 

 

 



Ekstraordinært årsmøte kan innkalles etter vedtak i styret eller når minst 1/3 av medlemmene 

krever det. 

 

 

 

 

§ 10 STYRET OG DETS OPPGAVER 

a. Korpset ledes av et styre bestående av leder, nestleder, kasserer og sekretær som velges av 

årsmøtet.  Årsmøtet velger også utvalg etter behov med hver sin leder.  

Instruks utarbeidet av styret skal foreligge for hvert utvalg.  Funksjonstiden for leder, 

nestleder, kasserer og sekretær er 2 år, men to og to av disse velges annethvert år slik at 

det alltid er to medlemmer tilbake i det nyvalgte styret.   

b. Styret ansetter materiellforvalter, noteforvalter, fanebærer og uniformsansvarlig 

c. Styremøter holdes så ofte det ansees nødvendig men minst en gang pr. måned utenom 

feriene.  Styret er beslutningsdyktige når minst tre medlemmer er til stede.  I ikke 

fulltallige møter må saker avgjøres enstemmig for å være gyldige.  Ved dissens må sakene 

forelegges et fulltallig styre.  Korpsets dirigent og tillitsvalgte kan innkalles til 

styremøtene uten stemmerett.  Til støtte i sitt arbeid har styret anledning til å oppnevne det 

ønskede antall underkomitéer. 

 

 

§ 11 OPPLØSNING 

 

Oppløsning av korpset kan kun foretas av to på hverandre følgende årsmøter og må ha minst 

2/3 flertall. 

 

 

§ 12 VEDTEKTSENDRINGER 

 

Endringer av disse vedtektene kan kun fattes på ordinært årsmøte og må være vedtatt med 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. 

 

 

 

Ajourført 09.03.2010 


