
 Sak 7 - Forslag til vedtektendring 
 Styret foreslår å endre vedtektene §4.1, §4.2 og §3.4. Formålet er å vedtektsfeste at styret 
 består av leder, kasserer, sekretær og to styremedlemmer, i tillegg til ett medlem fra juniorstyret. 
 I dagens vedtekter heter det at styret består av leder, nestleder, kasserer og sekretær, samt 
 medlem fra juniorstyret. Endringen innebærer med andre ord å erstatte begrepet nestleder og 
 introdusere to styremedlemmer. 

 Bakgrunnen for forslaget er at styret de siste årene i praksis har hatt denne sammensetningen 
 og at det er behov for 5 personer i tillegg til juniorstyret. Nestleder foreslås avviklet da det viser 
 seg å være vanskeligere å rekruttere foreldre til et nestlederverv, enn et styremedlemverv. 

 Endringen i de tre paragrafene er å anse som ett forslag og stemmes over samlet. 
 Vedtektsendringer krever ⅔ flertall i årsmøtet. 

 Styret foreslår å endre vedtektene §4.1 til: 

 § 4.1. Korpset ledes av et styre med medlemmer valgt av årsmøtet, samt 1 medlem valgt av 
 musikantene bestående av: 

 Leder - velges for 1 år 
 Kasserer - velges for  2 år 
 Sekretær - velges for 2 år 
 Styremedlem 1 - velges for 1 år 
 Styremedlem 2 - velges for 2 år 
 Styremedlem fra Juniorstyret, velges av musikantene for 1 år. 

 Dette er styrets arbeidsutvalg og de fem første skal registreres som styre i 
 Brønnøysundregistrene og NMF. 

 Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten er til stede. 

 Styret foreslår å endre vedtektene §4.2 til: 

 § 4.2. Korpset komiteledere er i enkeltsaker å anse som styremedlemmer. 
 Styremedlem 7 (leder av Materialkomiteen) velges for 2 år 
 Styremedlem 8 (leder av Tiltakskomiteen) velges for 2 år 
 Styremedlem 9 (leder av Miljøkomiteen) velges for 2 år 
 Styremedlem 10 (leder av Uniformskomiteen) velges for 2 år 

 Styremedlem 7 - 10 har personlige vararepresentanter, konstituert av komiteene. 



 Styret foreslår å endre vedtektene §3.4 til: 

 Sakslisten skal inneholde følgende punkt: 
 1.  Åpning v/ Leder 
 2.  Godkjenning av innkalling 
 3.  Valg av ordstyrer og referent, 2 personer til å signere protokollen 
 4.  Årsmelding 
 5.  Revidert regnskap 
 6.  Kontingent for medlemmer og pålagt dugnadsinnsats 
 7.  Saker som legges frem av styret 
 8.  Innkomne forslag 
 9.  Budsjett for kommende år 
 10.  Valg av styre, samt revisor 

 a.  Styreleder for 1 år 
 b.  Kasserer, sekretær og to styremedlemmer for 2 år 
 c.  Revisor for 1 år 

 11.  Valg av komiteer og utvalg 
 a.  Komiteledere for 2 år 
 b.  To medlemmer til valgkomite for 1 år 


