
VEDTEKTER  

  

§ 1  ORGANISASJON OG FORMÅL  

 

§ 1.1. Gi medlemmene en unik musikalsk spilleglede og opplæring på et janitsjarinstrument. 

 

§ 1.2. Korpsets navn er Nidarvoll Skolemusikkorps. Korpset står tilsluttet Norges 

Musikkorps Forbund (NMF med tilhørighet NMF Trøndelag).  

Korpset er stiftet 11.12.1957.  

  

 § 2.0  MEDLEMSKAP  

  

§ 2.0.1. Musikanter og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i korpset av korpsets           

styre.  

§ 2.0.2. Medlemmer som flytter over til andre skoler kan beholde sitt medlemskap. Elever, 

elevenes foreldre og andre interesserte kan opptas som medlemmer etter skriftlig søknad til 

korpsets styre.  

 

§ 2.0.3. Medlemskap for barn som ikke er fylt 15 år, må være skriftlig godkjent av foresatte.  

 

§ 2.0.4. En kan være medlem i skolekorps til 31. juli det året en fyller 19 år. Medlemmet kan, 

om ønskelig, fortsette som fullverdig medlem i Nidarvoll skolemusikkorps også etter nådd 

aldersgrense, dersom det deltar på korpsets samspill og aktiviteter, samt disponerer instrument 

og uniform.  Medlemskapet løper da som normalt, og det betales vanlig medlemskontingent. 

 

§ 2.0.5. Ved nådd aldersgrense, eller etter ønske, skal medlemmet alltid levere skriftlig 

oppsigelse til korpset ihht gjeldende kalenderfrister. Jamfør § 2.3. 

 

 

§ 2.1 MEDLEMSTYPE: 

 

ASPIRANT 

Dette er musikanter som spiller sitt instrument på nybegynner nivå. 

 

Aspiranter er pliktige til å delta i samtlige øvelser og når korpset holder seminar, deltar i 

konkurranser og konserter, såfremt de ikke er forhindret av tvingende grunn.  

 

Aspiranter er ikke pliktig til å utøve dugnads innsats.  

For øvrig betales full kontingent som vedtas på årsmøtet etter styrets innstilling. 

 

MUSIKANT 

De som har spilt på sitt instrument i minst 1 år er å anse som musikant. 

Musikant er hoved type medlem.  

Lokal medlemskategori Hovedkorps og Juniorkorps tilhører denne medlemstype. 

 

Musikanter er pliktige til å delta på samtlige øvelser og når korpset holder seminar, deltar i 

konkurranser, spilleoppdrag og konserter, såfremt de ikke er forhindret av tvingende grunn.  

 



Musikantene plikter å følge de til enhver tid fastsatte dugnadspålegg vedtatt av årsmøte.  

 

PERMISJON 

Et medlem kan av spesielle årsaker ønske å søke permisjon fra korpset. Permisjonssøknad 

skal stiles til og behandles av styret.  

Et medlem som har fått innvilget permisjon er berettiget til års ansiennitet og års-stjerne i 

permisjonstiden. Permisjonstiden skal følgelig også medregnes ved utdeling av 5-årsmedalje i 

korpset. Kontingent i permisjonstiden fastsettes hvert år årsmøte  

 

STØTTEMEDLEM 

Støttemedlemskap kan tegnes av alle interesserte over 19 år som ønsker å støtte korpset, og 

ellers vil ha en tilknytning til Nidarvoll skolemusikkorps. Kontingent fastsettes av årsmøtet. 

 

Som støttemedlem har man anledning til å komme innom og ta del i samspillsøvelsene.  

Deltakelse på seminar eller konserter, må avklares i forkant med dirigent og styret. 

 

Støttemedlem kan ved ledige instrumenter, få anledning til å leie disse til redusert pris ihht 

årsmøtevedtak. 

 

Støttemedlem er forsikret og medlem i NMF. 

 

Støttemedlem plikter ikke å utføre dugnad.  

 

Ønsker støttemedlem å delta på korpstur må støttemedlem betale full pris. 

 

Støttemedlem har ikke stemmerett men tale- og forslags-rett på årsmøte. 

Støttemedlemmer betaler inntil halv kontingent. 

 

 

§ 2.2.  MEDLEMSPLIKTER  

 

§ 2.2.1. Medlemskap i Trondheim Kommunale Musikk- og Kulturskole (TKMK) er pliktig 

for medlemmer som går på barne- og ungdomsskolen. Dersom det ikke er kapasitet ved 

TKMK forplikter korpset seg til å skaffe lærer utenfor TKMK. Medlemmet betaler samme 

avgift som TKMK ville ha tatt. 

  

§ 2.2.2. Ved innmelding i korpset blir en automatisk medlem i NMF  

Styremedlemmer må være medlem i NMF. Faste dirigenter og faste instruktører skal 

registreres i NMFs medlemsdatabase.  

  

§ 2.2.3.  Alle medlemmer plikter å følge korpsets, NMF og regionens vedtekter, reglement og 

lovlige vedtak.  

  

§ 2.2.4.  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 NMFs medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon 

mot registrering.  

  



§ 2.2.5.  Bruk av korpsets eiendeler i aktiviteter utenfor korpsets regi, må godkjennes av 

styret.  

  

§ 2.2.6.  Medlemmene forplikter seg til å følge korpsets til enhver tid gjeldene retningslinjer. 

 

§ 2.2.7. Instrumenter, uniformer, noter og andre effekter som korpset eier, må behandles med 

forsiktighet. For instrumenter som lånes ut, skal det gis kvittering av medlemmets foreldre 

eller foresatte. Skader som er påført korpsets effekter ved uaktsomhet, skal erstattes av 

låntakeren. Ved utlån av instrumenter og uniformer kan låntakeren avkreves en leieavgift.  

  

§ 2.2.8.  Suspensjon og eksklusjon  

Styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige  

vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for musikkorpsets aktivitet.  

Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom.  

 I grovere tilfelle kan årsmøtet vedta eksklusjon.  

 Musikkorpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for region-/kretsstyret.  

  

§ 2.2.9.  Korpset kan ha en ordning med tillitsvalgte av medlemmene som danner et junior 

styre.  

 

  

§ 2.3. UTMELDING / SØKNAD OM ENDRET MEDLEMSTYPE 

 

§ 2.3.1. Utmelding, søknad om permisjon eller støttemedlemskap skal skje skriftlig innen 

følgende frister:  

 

For høstsemesteret – innen 1.mai 

For vårsemesteret - innen 1.desember  

 

§ 2.3.2. Dersom disse fristene ikke overholdes, opprettholdes medlemskapet uendret ut 

påfølgende semester. 

 

§ 2.3.3. Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding av korpset.  

 

§ 2.3.4. Uniform og instrumenter samt øvrige eiendeler som tilhører korpset, skal leveres 

tilbake senest ved førstkommende semesteravslutning. Etter dette påløper leie- og 

gebyrkostnader ihht årsmøtevedtak. 

 

§ 2.3.5. Utmelding / søknad om endring av medlemstype skal skje skriftlig til korpsets styre 

pr brev eller pr e-post: styret@nidarvoll.no. 

 

 

§ 3  ÅRSMØTET  

  

§ 3.1. Årsmøtet er korpsets høyeste myndighet. Medlemmer og foresatte innkalles til 

årsmøtet som hvert år holdes innen utgangen av februar måned.  

 

 § 3.2.  Innkalling skal skje med minst 2 ukers varsel.  
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§ 3.3.  Medlemmer som ikke er fylt 12 år har adgang til årsmøtet med tale- og forslagsrett, 

men har ikke stemmerett og er ikke valgbare. Foresatte representerer medlemmer under 12år 

og kan representere medlemmer over 12 år. Foresatte har uansett tale- og forslagsrett.  

  

§ 3.4.  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 m/vararepresentanter, samt revisor  

 a. Styreleder for 1 år 

 b. Kasserer, sekretær, nestleder for 2 år 

 c. Revisor for 1 år 

 

 11. Valg av komiteer og utvalg  

 a. Medlemmer i komiteer for 2 år 

  

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

  

§ 3.6.  De som velges må være minimum 12 år når de tiltrer, ha eller forplikte seg til å ha 

medlemskap i NMF og ha sagt seg villige til å motta verv. De fem første av styremedlemmene 

må være over 18 år.  

 

§ 3.7.  Ekstraordinært årsmøte kan innkalles etter vedtak i styret eller når minst 1/3 av 

medlemmene eller deres foresatte krever det.  

  

§ 3.8.  Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende minst 8 dager i 

forveien.  

 

 

  

§ 4  STYRET OG DETS OPPGAVER  

  

§ 4.1.  Korpset ledes av et styre med medlemmer valgt av årsmøtet, samt 1 valgt av 

musikantene bestående av:  

  

Leder velges Nestleder  

Sekretær  

Kasserer  

Styremedlem fra Juniorstyret, velges av musikantene for 1 år.  

 

Dette er styrets arbeidsutvalg og er de fire første som skal registreres som styre i 

Brønnøysundregistrene og NMF.  

 



 

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten er til stede.  

 

 

§ 4.2.  Korpset komiteledere er i enkeltsaker å anse som styremedlemmer. 

 

Styremedlem 6 (leder av Materialkomiteen) velges for 2 år  

Styremedlem 7 (leder av Tiltakskomiteen) velges for 2 år  

Styremedlem 8 (leder av Miljøkomiteen) velges for 2 år  

Styremedlem 9 (leder av Uniformskomiteen) velges for 2 år  

 

 Styremedlem 6 - 9 har personlige vararepresentanter.  

  

 

§ 4.3.  Styret har blant annet følgende oppgaver:  

  

 1. Å skaffe til veie midler til korpsets drift  

 2. Ansette dirigent og gruppelærere  

 3. Utarbeide instruks for dirigent og gruppelærere  

 4. Forestå opptak i korpset i samråd med dirigent  

 5. Holde korpsets eiendeler tilstrekkelig forsikret  

 6. Alle utbetalinger skal registreres av kasserer og godkjennes av styreleder eller dennes  

stedfortreder.  

  

§ 4.4.  Styret skal samarbeide med korpsets juniorstyre.  

  

§ 4.5.  Styret skal forberede og legge frem alle saker for årsmøter og andre møter og sørge for 

innkalling til møtene. Styret bør holde minst ett møte hver måned i tillegg til årsmøtet.  

  

§ 4.6.  Personalansvar.  

Styret foretar engasjement, ansettelser og oppsigelser, og har fullmakt til å inngå lønns - og  

arbeidsavtaler. Styret er ansvarlig for å innhente politiattest på dem som har tillits- eller 

ansvarsforhold overfor mindreårige eller utviklingshemmede. Styrets leder utøver daglig  

personalansvar.  

  

§ 4.7.  Beredskapsplan for korps  

Styret plikter å forholde seg til beredskapsplan for korps når korpset drar på turer og deltar på  

arrangementer.  

 

§ 4.8  Juniorstyret 

Juniorstyret består av korpsets tillitsrepresentanter som velges blant korpsets utøvende 

medlemmer på et av de første samspillene etter sommerferien. Avgående Juniorstyre 

administrerer valget. Det skal tas hensyn til kjønnsfordeling ved valg av tillitsrepresentanter. 

Det kan velges inntil 5, men minimum 3 tillitsrepresentanter til Juniorstyret. Disse må være 

fylt 12 år. 

Juniorstyret konstituerer seg selv. Et medlem fra Juniorstyret møter som korpsets 

tillitsrepresentant i korpsets styre.  

Juniorstyret utarbeider selv retningslinjer for sine arbeidsoppgaver.  

 

 



§ 5  KONTINGENT  

  

§ 5.1. Årsmøtet fastsetter kontingenten og betalingsbetingelsene. Styret kan gjøre unntak hvor 

økonomiske vansker er årsak til at medlemmet står til rest med kontingent.  

  

§ 5.2. Musikkorpsåret følger kalenderåret.  

  

§ 5.3. Korpset skal hvert år sende årsrapport og medlemsopplysninger til NMF på avtalt 

skjema/ medium til enhver tids fastsatte frist. Det gis ikke anledning til reservasjon mot 

registrering.  

  

 § 5.4. Korpset skal betale kontingent til NMF innen 1.februar. Kontingenten regnes etter 

korpsets registrert medlemstall pr.31.desember.  

  

  

§ 6  OPPLØSNING AV KORPSET  

  

§ 6.1. Oppløsning av korpset kan bare vedtas av årsmøtet og da med 2/3 flertall. Vedtak om 

oppløsning må godkjennes av skolestyret.  

  

§ 6.2. I tilfelle oppløsning skal musikkorpsets midler plasseres i bank på sperret, rentebærende 

konto.  

I perioden fram til et nytt musikkorps er opprettet skal denne konto disponeres av NMF 

Trøndelag.  

Denne bestemmelsen gjelder ikke ved sammenslåing av musikkorps.  

  

§ 6.3. Det siste ordinære årsmøtet kan bestemme at musikkorpsets midler og eiendom skal 

overføres til NMF (region/krets) dersom nytt musikkorps ikke er reorganisert innen 2 år.  

 Musikkorps som ønsker å melde seg ut må sende skriftlig melding om dette til NMF  

 Senest 15.november, for at utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar neste år.  

  

 

§ 7  VEDTEKTSENDRINGER  

  

 Årsmøtet kan endre disse vedtektene med 2/3 flertall.  

  

 

§ 8  RAPPORTER  

  

 Årsmelding skal sendes skoleledelsen.  

  

  

§9  UENIGHET OG TVISTER  

 

Uenigheter og tvister om vedtektenes forståelse forelegges region-/kretsstyre med 

forbundsstyret som ankeinstans. 

 

 

Ikrafttredelse: 19.02.2016 


