
 Vedtekter 
 

Lover for Søre Ål Skolemusikk 
 
§ 1. Korpset er stiftet 8. oktober 1957 og står tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom NMF - Oppland. 
 
§ 2. Korpset har som formål å fremme interesse for og utøvelse av musikk blant medlemmene, samt medvirke til 

utvikling av sunne interesser og godt vennskap. 
 
§ 3. Korpset skal: 

a. Sørge for opplæring av korpsmedlemmene i musikkteori, oppøve ferdigheter på korpsinstrumenter og i 
samspill. 

b. Arbeide for å fremme god musikk på hjemstedet og ellers. 
 

§ 4. Foreldre/foresatte til aspiranter og korpsmedlemmer er medlemmer av korpset og av andre støtteforeninger 
korpset til enhver tid måtte ha.  Styret kan oppta som medlemmer interesserte voksne personer som ikke har 
barn i korpset.  Korpsets medlemmer over 15 år plikter å fungere i lovfestede tillitsverv og oppnevnte utvalg 
når ikke særskilte grunner hindrer det. 

 
§ 5. Korpset følger aldersbestemmelser som til enhver tid gjelder for Norges Musikkorps Forbund. 
 
§ 6. Utmeldinger skal gis til korpslederen, og fratreden skal fortrinnsvis skje ved skoleårets slutt. Skyldig 

kontingent skal være innbetalt før utmeldelse. 
 
§ 7. 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 15 år og at forpliktelser overfor 
Søre Ål Skolemusikk skal oppfylles i tilfelle arrangementskollisjoner. 

 
§ 8. Korpsmedlemmer med tidligere medlemskap i annet korps og som der kontinuerlig har deltatt i samspill, får 

sin ansiennitet overflyttet ved opptagelse i vårt korps. 
 
§ 9. Utøvende medlemmer plikter å møte i rett tid til korpsets øvelser og oppdrag såfremt ikke gyldig grunn til 

fravær foreligger. I tilfelle fravær skal dirigent eller korpsleder varsles, og om mulig i god tid på forhånd. 
 
§ 10. Medlemmene plikter å holde utlånte instrumenter og annet utstyr i god stand.  Foresatte kan gjøres ansvarlig 

økonomisk for skjødesløs behandling av korpsets eiendeler. 
 
§ 11. Et medlem som viser dårlig oppførsel på øvelser eller under offentlig opptreden eller på annen måte skader 

korpsets arbeid, kan av styret strykes som medlem.  Foreldre/ foresatte og korpsmedlemmet skal på forhånd 
gis anledning til å uttale seg.  Det påligger korpslederen og instruktørene (under turer reiseledere) etter 
samråd å rapportere tilfeller av ovennevnte forsømmelser til styret.  Alle henvendelser til foreldrene skjer 
gjennom styreleder etter forutgående styremøte. 

 
§ 12. Medlemskontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet. 
 
§ 13. Dirigenter og instruktører tilsettes av styret.  Dirigenten har den musikalske ledelsen av korpset.  Dirigenter 

kan delta på styremøter med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. 
 
§ 14. Årsmøtet er korpsets høyeste myndighet. 

Medlemmer som har fylt 12 år innkalles til årsmøtet som hvert år holdes innen utgangen av februar måned.  
Innkalling, med dagsorden skal skje med minst to ukers varsel.   Forslag som ønskes behandlet må være 
styret i hende 8 dager før årsmøtet.   Medlemmer som ikke har fylt 12 år har adgang til årsmøtet 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. Fastsettelse av kontingent. 
e. Saker som legges fram av styret. 
f. Innkomne forslag. 
g. Valg 



 
Styrets medlemmer har ikke stemmerett under godkjennelse av årsmelding og regnskap. Ekstraordinært 
årsmøte kan innkalles etter vedtak i styret eller når minst 1/3 av medlemmene krever det. 
 
På årsmøte velges: 

a. Leder (for 1 år) 
b. Økonimiansvarlig (for 2 år) 
c. Korpsleder (for 2 år) 
d. Drilltroppleder (for 2 år) 
e. Materialansvarlig (for 2 år) 
f. 2 revisorer (for 1 år) 
g. Valgkomite på til sammen 2 medlemmer (for 1 år) 

 
Styrets leder, valgkomité og revisorer velges for ett år om gangen.  
Alle andre velges for to år om gangen slik at halvparten av medlemmene går ut hvert år. De som velges må 
ha gyldig medlemsskap i NMF og ha sagt seg villige til å påta seg verv. 
 
Rektor på Søre Ål skole er korpsets beskytter. 
Korpset ledes av et styre på fem medlemmer samt tillitsvalgt for musikantene. 
Musikantenes tillitsvalgte har stemmerett i styremøtene. 
 
Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede. I ikke fulltallige styremøter må saker avgjøres 
enstemmig for å være gyldige. Ved dissens må sakene forelegges et fulltallig styre. 
 

§ 15. Æresmedlemskap. 

Styret kan tildele æresmedlemskap. 
 
§ 16. Oppløsning av korpset kan kun foretas av to på hverandre følgende årsmøter, og må ha minst 2/3 flertall.  

Hvis korpset blir oppløst, skal instrumenter og alle eiendeler overføres Søre Ål skole for oppbevaring til bruk 
ved eventuell senere gjenopptagelse av korpsvirksomhet. 

 
§ 17. Disse lover kan kun endres på ordinært årsmøte og må vedtas med 2/3 flertall for å være gyldige. 
 
 
Lovene er vedtatt på årsmøte i Søre Ål Skolekorps den 28. november 1983 og ajourført med endringer vedtatt på 
årsmøtene; 2. desember 1985, 13. november 1989, 16. februar 1997, 11. februar 1998, 24. februar 1999, 14. februar 
2001, 15. mars 2001, 23. februar 2006, 18. februar 2008,18. februar 2009, 22. februar 2010, 22. februar 2011, 18. 
februar 2013,  9. februar 2016. 
 
 


