Vedtekter for
Arendal Guttemusikkorps
§1
ORGANISASJON
Korpsets navn er Arendal Guttemusikkorps (videre omtalt som AGMK), og er tilsluttet Norges Musikkorps
Forbund (videre omtalt som NMF) med tilhørighet NMF Agder krets. Korpset ble stiftet 28. oktober 1921.
Aldersbestemmelser:
- en kan være musikant i korpset til 31.juli det året en fyller 19 år.
- musikanter i skolekorpset kan bli aspiranter i amatørkorps fra 1. august det året de fyller 15 år.
§2
FORMÅL
AGMK har som formål å vekke barnas interesse for musikk, medvirke til et godt sosialt miljø og vennskap,
samt tilrettelegge for å utvikle dem til engasjert ungdom via trygghet og ivaretakelse i miljøet. AGMK skal
ivareta og utvikle musikalsk aktivitet i musikkorpset gjennom opplæring, motiverende aktiviteter og god
organisering. AGMK skal ivareta musikkorpsets interesser i det lokale musikk- og kulturliv. AGMK skal ha
et alkohol- og rusfritt miljø. Dette innbefatter alle som deltar på arrangementer/aktiviteter med tilhørighet
til AGMK.
§3
STYRET OG DETS OPPGAVER
A
Korpset ledes av et styre bestående av 8 medlemmer med 2 varamedlemmer. Støttelaget er en
støttefunksjon til styrets oppgaver. Støttelagets leder skal være representert i korpsets styre som
styremedlem. Leder og de øvrige styremedlemmer velges av årsmøtet. Videre velger årsmøtet 2
varamedlemmer og 1 revisor til styret.
Styret konstituerer seg i sitt første møte etter årsmøtet, og ansvar for faglige/ praktiske ansvarsområder
fordeles til styre- og varamedlemmene. Korpsets dirigent inviteres til styremøtene med tale- og
forslagsrett.
Korpsmedlemmene velger 2 tillitsvalgte (ei jente og en gutt) som skal være bindeleddet mellom korpsets
styre og medlemmene. De tillitsvalgte kan velges mellom musikanter som fyller 15 innestående år. De
tillitsvalgte inviteres til å møte på styremøtene som observatører med tale- og forslagsrett.
B
Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst 4 medlemmer er tilstede. Varamedlemmene
har stemmerett kun når styret ikke er fulltallig.
Korpsmedlemmenes tillitsvalgte og dirigenten innkalles til styremøtene og årsmøtet. Musikkorpsets
medlemmer skal informeres om de vedtak som er gjort. Leder undertegner all korrespondanse med
eksterne aktører. Kasserer og leder må begge godkjenne utbetalinger.
Leder, nestleder og kasserer i hovedstyret utgjør et arbeidsutvalg som kan ta seg av mindre saker som
ikke hele styret trenger å være med å avgjøre. Arbeidsutvalget forbereder saker til styremøtene.
C
Styret har bl.a. følgende oppgaver:
1. I samarbeid med AGMK's støttelag å skaffe til veie de nødvendige pengemidler til korpsets drift.
2. Ansette dirigent og hjelpelærere/ instruktører.
3. Forestå opptakelse i korpset i samråd med korpsets dirigent.
4. Sette opp program for sesongen i samråd med dirigenten.
5. Føre liste over korpsets instrumenter og eiendeler, og holde dette tilstrekkelig assurert.
6. Sette i gang flere tiltak for medlemmene, styrke det sosiale miljøet og vekke forståelse for samspillets
betydning.
7. Utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode. Regnskapet skal revideres av
revisor valgt av årsmøtet.
8. Tilrettelegge alle saker til framlegg for årsmøter og andre møter, og sørge for innkalling til møtene.

9. Styret foretar engasjement, ansettelser og oppsigelser, og har fullmakt til å inngå lønns- og
arbeidsavtaler. Styrets leder utøver daglig personalansvar.
§4
MEDLEMSKAP OG PLIKTER
Medlemmene av korpset er dets aktive utøvere.
1. Opptak av medlemmer
Musikanter og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i musikkorpset av korpsets styre.
Medlemskap for barn som ikke er fylt 15 år må være skriftlig godkjent av foresatte.
Ved innmelding i skolekorpset blir man automatisk medlem i Norges Musikkorps Forbund (NMF).
2. Forutsetning for medlemskap
a. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMF og kretsens vedtekter, reglement og lovlige
vedtak.
b. Alle nye medlemmer skal levere inn medlemskapsopplysninger på gjeldende innmeldingsskjema. Ved
endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til musikkorpsets styre.
Nevnte opplysninger gis videre på gjeldende skjema/ medium for registrering i NMF's medlemsdatabase.
Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering.
c. Musikantene plikter å møte på samtlige øvelser og engasjementer til avtalt tid, såframt ikke tvingende
grunner forhindrer det. I tilfelle fravær, skal dirigent/ korpsleder varsles i god tid på forhånd.
d. Instrumenter/ uniformer og utstyr skal holdes i god stand. Uforsiktig behandling kan medføre
økonomisk ansvar for korpsmedlemmer/ foresatte.
e. Medvirkning i andre musikkorps, eller bruk av skolekorpsets eiendeler i andre musikkaktiviteter må
godkjennes av styret.
f. Korpsmedlemmene skal være høflige, oppmerksomme, og vise god oppførsel.
g. For instrumenter som utlånes, skal det gis kvittering av barnas foreldre eller foresatte. Denne kvittering
skal inneholde erklæring om at mulige skader som ikke dekkes av korpsets forsikring, blir å erstatte av
foreldrene og korpset med halvdelen hver.
3. Rapporteringsplikt og kontingent
a. Musikkorpsåret følger kalenderåret/ evt. skoleåret.
b. Medlemmene er forpliktet til å betale kontingenten innen oppgitt frist, og andre medlemsforpliktelser til
fastsatte tider.
c. Skolekorpset skal betale kontingent til NMF innen 1.februar. Kontingenten regnes etter korpsets
medlemstall pr. 1.november.
4. Utmeldinger
a. Medlemmer som ønsker å melde seg ut, må gi melding om dette til musikkorpsets ledelse.
Ingen bør slutte i løpet av et musikkorpsår.
b. Et medlem som slutter i korpset må betale skyldig kontingent ut påbegynt semester og levere korpsets
eiendeler tilbake i god stand.
c. Utmelding av korpset skal foregå skriftlig.
d. Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra musikkorpset.
5. Suspensjon og eksklusjon
a. Styret iverksetter disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter,
regler og vedtak, eller er til skade for musikkorpsets aktivitet.
b. Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom.
c. I grovere tilfelle kan årsmøtet vedta eksklusjon.
d. Musikkorpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for kretsstyret.

§5
ÅRSMØTET
a. Årsmøtet er Arendal Guttemusikkorps' høyeste myndighet.
På årsmøtet deltar musikkorpsets medlemmer og deres foreldre eller foresatte, styre- og
støttelagsmedlemmer og gjester invitert av styret.
b. Styret innkaller til årsmøte innen utgangen av mars måned hvert år. Årsmøtet skal kunngjøres med
minst 1 måneds varsel. Styrets årsmelding, revidert regnskap, valgkomitéens innstilling og saker til
behandling på årsmøtet kan sendes medlemmene på forespørsel senest to uker før årsmøtet. Saker som
årsmøtet skal behandle, må være styret i hende innen 14 dager før årsmøtet.
c. Årsmøtet behandler følgende saker:
1. Konstituering
a. Åpning
b. Navneopprop

c. Godkjenning av innkalling
d. Godkjenning av dagsorden/ saksliste
e. Valg av møteledelse
f. Valg av møtesekretærer
g. Valg av protokollunderskrivere
2. Årsmelding og revidert regnskap
3. Valg av leder for ett år
4. Valg av styremedlemmer for 2 år og varamedlemmer for ett år. Styremedlemmene velges for 2 år, men
slik at den ene halvparten er på valg hvert år. Styremedlemmer som går ut av styret, sitter likevel i en
tilleggsperiode på 6 uker etter årsmøtet for å sette det nye styremedlemmet inn i dets oppgaver.
5. Valg av 1 revisor for ett år.
6. Valg av 2 medlemmer i valgkomitéen for ett år. Lederen velges særskilt.
De som velges må være 15 år når de tiltrer, ha gyldig medlemskap og ha sagt seg villige til å motta verv.
Valg skal foregå skriftlig dersom noen krever det.
7. Saker som er innkommet innen fristens utløp, eller som styret ønsker behandlet på årsmøtet.
Følgende har tale- forslags- og stemmerett:
- Medlemmer som har fylt 15 år. For medlemmer under 15 år kan foresatt møte med tale- forslags- og
stemmerett.
- Styrets medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap.
Følgende har tale- og forslagsrett:
- Medlemmer som ikke er fylt 15 år.
Følgende har talerett:
- Representanter fra NMF
- Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske.
Gyldig vedtak krever absolutt flertall; mer enn halvparten av de avgitte stemmene.
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret eller hvis 1/3 av foreldrene og foresatte forlanger det. Det
skal gis minst 2 ukers varsel.
§6
KONTINGENT
Kontingenten er den som styret til enhver tid fastsetter. I kontingenten kan inkluderes uniformsleie.
Unnlatelse av kontingentinnbetaling kan medføre bortvisning fra korpset.
§7
UENIGHETER/ TVISTER
Uenighet/ tvister om vedtektenes forståelse forelegges kretsstyret med forbundsstyret som ankeinstans.

§8
OPPLØSNING AV KORPSET
Oppløsning av korpset kan kun foretas av årsmøtet. Vedtak om oppløsning må foretas på to påfølgende
årsmøter. Vedtaket krever 2/3 flertall.
Vedtak om utmelding av NMF må gjøres på to påfølgende årsmøter med minst en måneds mellomrom.
Gyldig vedtak krever 2/3 flertall. Utmeldingen må skje skriftlig og sendes NMF vi Agder Krets senest 15.
november for at utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar neste år. Ved utmelding tapes all rett til NMF's
ytelser, tilbud og verdier.
I tilfelle oppløsning, skal musikkorpsets midler plasseres på en rentebærende konto i bank benyttet på
tidspunkt oppløsningen foregår i påvente av gjenopprettelse av korpset. Dersom ikke korpset er
gjenopprettet etter 10 år, går midlene til Arendal kommunes musikkopplæring av barn.
Korpsets instrumenter og andre eiendeler skal samles inn av det sittende styret, og lagres på en
forsvarlig måte i påvente av gjenopprettelse av korpset. Det utpekes 2 ansvarlige for at instrumenter og
effekter ikke kommer på avveie.
§9
ENDRINGER AV VEDTEKTER
Forslag til endring av disse vedtekter må være styret i hende innen 14 dager før årsmøtet.
Endringer må ha 2/3 flertall i årsmøtet.

Arendal, 27.februar 2018
Styret for Arendal Guttemusikkorps

