
VEDTEKTER FOR GREFSEN SKOLEKORPS 

§ 1. ORGANISASJON 

Grefsen Skolekorps, stiftet 19. oktober 1928, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom Oslo krets. 

§ 2. FORMÅL 

Korpsets formål er å: 

Vekke skolens elevers interesse for musikk, og lære dets medlemmer i bruken av et instrument, så de kan ta del i 

korpsets musikale virksomhet. 

Drive tilleggsaktiviteter som drill, bandvirksomhet, ensemblespill og liknende når det er interesse for det. 

Medvirke til et godt kameratskap uavhengig av kjønn og alder. 

Ivareta korpsets interesser i det lokale musikk- og kulturliv. 

Gi dets medlemmer tilbud om musikalsk utvikling. 

Arrangere og delta på konserter, stevner/festivaler og andre arrangementer i den grad dette vedtas av styret. 

§ 3. MEDLEMSKAP 

OPPTAK AV MEDLEMMER 

Musikanter og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i musikkorpset av korpsets styre. 

Til medlemmer av korpset blir fortrinnsvis opptatt elever fra Grefsen skole og Disen skole. Opptak kan skje fra alle 

klassetrinn. Antallet aspiranter kan begrenses til så mange de kan skaffes instrumenter og instruksjon til. 

Dessuten kan det opptas medlemmer til korpsets drillgruppe i det antall som til en hver tid blir bestemt av 

korpsets styre. Korpsets styre avgjør om og når en person skal opptas som medlem. 

Innmelding i korpset bekreftes ved underskrift av en foresatt dersom medlemmet ikke er fylt 15 år. Medlemmer 

kan stå i korpset ut det skoleåret de fyller 19 år. 

Ved innmelding i skolekorpset blir en automatisk medlem av NMF. 

Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMF og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak. 

Alle nye medlemmer skal levere inn medlemsopplysninger på gjeldene innmeldingsskjema. Ved endring av 

registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til korpsets styre. 

Nevnte opplysninger gis videre på skjema/medium for registrering i NMFs medlemsdatabase. Det gis ikke adgang 

til reservasjon mot registrering. 

Utmelding kan bare skje ved utgangen av et semester. De som ønsker å tre ut ved høstsemesterets slutt, skal 

melde fra om dette før 1.desember. De som ønsker å tre ut ved vårsemesterets slutt, skal melde fra om dette før 

1.juni. 

ORGANISERING AV KORPSET 

Styret organiserer korpset i samarbeid med dirigent på den måte som er mest praktisk i forhold til korpsets 

størrelse. Korpsmedlemmer skal ved begynnelsen av hvert skoleår velge to tillitsvalgte fra korpsets utøvende 

medlemmer. 

Korpsmedlemmene må overholde korpsets, kretsens og NMFs vedtekter, regler og lovlige vedtak. 



Medlemmer skal møte på øvelser, konserter og andre oppdrag til avtalt tid. Fravær skal varlses dirigent/instruktør 

så tidlig som mulig. 

Instrumenter, uniformer, og annet korpsutstyr skal holdes i god stand. Uforsiktig behandling kan medføre 

økonomisk ansvar for korpsmedlemmet/foresatte. Korpsstyret fastsetter i hvert enkelt tilfelle om og i tilfellet hvor 

stor erstatningen skal være. 

Private instrumenter kan benyttes, hvis korpsets styre og dirigent finner dette i samsvar med den til en hver tid 

aktuelle korpsbesetning. 

Medlemmer kan søke styret om permisjon for opp til et halvt år av gangen. Dirigenten skal uttale seg om 

søknaden. Hvis instrument eller uniform beholdes i permisjonstiden betales halv kontingent. Det er ikke møteplikt 

eller stemmerett på Årsmøtet for permiterte musikanter. 

KONTINGENT 

Medlems kontingenten blir fastsatt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Styre skal fremme forslag om 

kontingent til hvert årsmøte. 

Medlemmene er forpliktet til å betale kontingenten halvårlig, senest 31. januar og 30. september. 

Kontingent pr halvår er kr 2200,- 

Søskenrabatt pr halvår kr 200,- 

Rabatt for styremedlemmer pr halvår kr 200,- 

Dersom reglene for medlemskontingent rammer urimelig i det enkelt tilfellet, kan disse fravikes av styret. 

Skolekorpset skal betale kontingent il NMF innen 1. februar. Kontingenten regnes etter korpsets medlemstall per 

1. november. 

UTMELDINGER/EKSKLUSJON 

Korpsmedlemmer som vi slutte i korpset før oppnådd aldergrense, skal sende skriftlig melding om dette til styret. 

Utmelding skal være attestert av medlemmets foresatte. Før utmelding kan godtas, må eventuelle resterende 

kontingent være betalt, og alle utlånte effekter være innlevert og godkjent. 

Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra korpset. 

Medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for korpsets aktivitet, 

kan korpsstyret utelukke for et bestemt tidsrom, etter at vedkommendes foresatte er underrettet. I grovere tilfelle 

kan årsmøte vedta eksklusjon. 

Musikkorpsets suspensasjons- og eksklusjonsvedtak kan klages inn for kretsstyret. 

§ 4. ÅRSMØTE 

STATUS 

Årsmøte er Grefsen Skolekorps høyeste myndighet. 

ÅRSMØTEPERIODE, INKALLING OG SAKER TIL ÅRSMØTE 

Styret innkaller til ordinært årsmøte hver år i løpet av perioden 15. februar til 15. mars. 

Korpsets regnskapsår er fra 1.1 til 31.12. 

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom korpsstyret eller minst halvparten av medlemmene eller skolen 

krever det. 



Frist for innkalling til årsmøte er 14 dager. 

Styrets årsmelding, revidert regnskap, valgkomiteens innstilling og saker til behandling på årsmøtet skal sende ut 

minst to uker før årsmøtet. 

Saker til behandling på årsmøtet må fremmes gjennom styret senest 1 uke før årsmøtet. 

REPRESENTASJON, RETTIGHETER OG VOTERINGER. 

Korpsets medlemmer under 15 år representeres på årsmøte av sine foresatte. 

Hver korpsfamilie plikter å stille med en foresatt på et ordinært årsmøte. Møterett har korpsmedlemmer, deres 

foresatte og gjester invitert av styret. 

Forslags-, tale- og stemmeberettiget er styrets medlemmer, korpsmedlemmers foresatte samt korpsmedlemmer 

over 15 år. Styrets medlemmer har ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap. 

Representant fra NMF har talerett. 

Gyldige vedtak krever alminnelig flertall (over halvparten av de avgitte stemmene), dersom ikke annet framgår av 

vedtektene. 

Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av korpsfamiliene er representert. 

DAGSORDEN 

Årsmøte skal ha følgende poster på dagsorden: 

Behandling av innkalling. 

Behandling av dagsorden. 

Valg av møteleder, to referenter og to til å underskrive protokollen. 

Behandling av årsmeldingen. 

Behandling av revidert regnskap 

Saker fremmet av styret eller medlemmer. 

Fastsettelse av kontingent. 

Budsjettforslag for neste år. 

Valg 

VALG  

Valgbare er de framøtte representantene eller andre kandidater som har sagt seg villig til å motta verv. Også 

korpsmedlemmer med gyldig medlemskap og som har fylt 15 år er valgbare. Valgene skal foregå skriftlig dersom 

noen krever det. 

Korpsstyrets leder velges for 1 år. 

Øvrige styremedlemmer velges for en periode på 2 år. 

Årsmøtet velger foruten representantene til styret 2 revisorer og en valgkomité på 3 medlemmer. Disse velges for 

en periode på 2 år. 

§ 5. STYRET 

SAMMENSETNING OG KONSTITUERING 



Styret består av leder, sekretær, kasserer, og minst 3 styremedlemmer. Blant styremedlemmene utnevnes tre 

korpsledere; en for Hovedkorpset, en for Juniorkorpset og en for Aspirantkorpset. Det kan i tillegg bestå av minst 

en vararepresentant. Skolens leder, eller en representant for den, er medlem av korpset styre. Musikkorpsets 

tillitsvalgte møter som observatører med tale- og forslagsrett. 

FULLMAKTER 

Styret leder korpset etter disse vedtekter og etter de vedtak som er fattet på årsmøtet. 

Styret har fullmakt til å nedsette de utvalg og komiteer det er behov for. 

Styret har fullmakt til å uforme og revidere de regler og instrukser det er behov for i tilknytning til disse vedtekter 

for å presisere og regulere korpsets ansvar og aktiviteter. 

STYREMØTER, BESLUTNINGER 

Styremøte blir avholdt når lederen eller minst to av styremedlemmene krever dette. Samtlige styremedlemmer og 

eventuelt vararepresentanter skal innkalles til styremøtene med minst en ukes varsel. 

Korpset tillitsvalgte har møterett på styremøter. 

Korpsstyret har rett til å fatte bindende vedtak når minst 4 av medlemmene er tilstede. 

I ikke fulltallige styremøte kan et styremedlem forlange en sak forelagt et fulltallig styre før gyldig vedtak kan 

gjøres. 

Ved stemmelikhet i styret blir formannens stemme avgjørende. 

STYRETS OPPGAVER 

Korpsstyret har blandt annet følgende oppgaver: 

Skaffe til veie de nødvendige midler til korpset drift gjennom arrangementer eller ved samarbeid med en eventuell 

støtteforening. 

Sikre arbeidet for rekruttering til korpset. 

Sette opp program (terminliste) for sesongen, og legge opp øvelsesprogram i samarbeid med dirigent og 

instruktører. 

Tilrettelegge alle saker som skal behandles på årsmøte og andre møter i korpsets regi, samt sørge for innkalling 

til møtene. 

PERSONALANSVAR 

Styret foretak engasjement, ansettelser og avskjedigelser, og har fullmakt til å inngå lønns- og arbeidsavtaler. 

ÅRSAVSLUTNING 

Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hvert korpsår. Årsmelding og revidert regnskap skal 

legges fram for årsmøtet til godkjenning. 

§ 6. KOMITEER 

REVISJON 

Revisjonene skal gjennomgå regnskapet hvert år og legge fram beretningen for årsmøtet. 

VALGKOMITEEN 

Valgkomiteen skal finne fram til valgbare kandidater til de ulike tillitsverv som skal besettes, og legge komiteens 

innstilling fram for årsmøtet. 



§ 7. ENGASJEMENT 

Avtale om engasjement blir avgjort av korpsstyret. Det som korpset tjener ved arrangementer eller mottatt som 

gaver, går inn i korpset kasse og benyttes til korpsets drift. 

§ 8. MEDALJER, UTMERKELSER 

Års-stjerner blir tildelt korpsmedlemmer, en for hvert år de har vært medlem i korpset regnet fra innmeldingsdato. 

De som har vært medlem i korpset i fem år tildeles korpsets femårsmedalje. Dette gjelder også for medlemmer 

som er overflyttet fra andre skolekorps, og som til sammen har deltatt i skolekorps i fem år. 

§ 9. OPPLØSNING 

Oppløsningen av korpset kan kun foretas på et ordinært årsmøte, og beslutning om dette krever 2/3 flertall av de 

stemmeberettigede frammøtte. 

Korpsets midler, instrumenter og andre eiendeler skal samles inn og lagres på Grefsen skole i påvente av 

gjenopptagelse av korpset. 

Skolens leder er ansvarlig for at korpsets midler i denne perioden ikke kommer på avveie. 

Vedtak om utmelding av NMF må gjøres på to påfølgende årsmøter med minst en måneds mellomrom . Gyldig 

vedtak krever 2/3 flertall. Utmelding må skje skriftlig og sendes MNF via Oslo krets senest 15. november for at 

utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar neste år. Ved utmelding tapes all rett til NMFs ytelser, tilbud og verdier. 

§ 10. VEDTEKTESENDRINGER 

Endringer av disse vedtekter kan vedtas av årsmøtet. 

Endringer krever 2/3 flertall av de stemmeberettigede frammøtte for å bli vedtatt. 

Uenighet/tvister om vedtektenes forståelse forelegges kretsstyret med forbundsstyret som klageinstans. 


