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§ 1: FORMÅL OG ORGANISASJON  
 
Skolekorpset har som formål å fremme interesse for og utøvelse av musikk blant 
medlemmene samt medvirke til utvikling av sunne interesser og godt vennskap.  
 
Korpset står gjennom Stavanger krets for skolekorps og NMF Rogaland tilsluttet 
Norges Musikkorps Forbund. Korpset samarbeider med Rogaland Musikkråd.  
 
§ 2: OPPGAVER  
 
Skolekorpset skal:  
 

• Sørge for opplæring av korpsmedlemmer i musikkteori, oppøve ferdigheter 
på korpsinstrumenter og i samspill.  
 
• Arbeide for å fremføre god musikk.  
 
• Når det er interesse for det, kan det drives tilleggsaktiviteter som drillgruppe, 
storband m.m  

 
 
§3 MEDLEMSKAP 
 

A) Madlamark skolekorps rekrutterer nye musikanter fra Madlamark skole, 
Madlavoll skole og Gosen skole samt barn og unge som bor i bydelen men som 
går på andre skoler. Unntak godkjennes av styret.  

 
B) Musikanter, deres foresatte og andre interesserte kan tas opp som medlemmer  

 
C) Korpset følger aldersbestemmelser vedtatt av Norges Musikkorps Forbund ved 

konkurranser og arrangementer der disse aldersbestemmelser gjelder. Ved andre 
arrangementer kan styret godkjenne bruk av eldre medlemmer som støttespillere.  
 

D) Utmelding skal skje skriftlig og fratredelse skal fortrinnsvis skje ved skoleårets 
slutt. Skyldig kontingent skal være innbetalt før utmelding kan godtas.  
 

E) Når et medlem av korpset viser liten flid og/ eller dårlig oppførsel, eller på annen 
måte bryter med korpsets regler, kan styret utelukke medlemmet. Før dette 
iverksettes skal de foresatte kontaktes.  
 

F) Medvirkning i andre korps, eller bruk av skolekorpsets eiendeler i andre 
musikkaktiviteter, kan tillates av styret. En forutsetning for deltakelse i andre 
korps er at medlemmene har fylt 15 år og at forpliktelser overfor skolekorpset 
skal oppfylles i tilfelle arrangementkollisjon. 

 
 



§ 4:          PLIKTER 
 

A) Musikanter plikter å møte i rett tid til øvelser og oppdrag såfremt ikke gyldig 
grunn til fravær foreligger. I tilfelle skal dirigent eller korpsleder varsles, om 
mulig i god tid på forhånd. 

 
B) Musikantene plikter å holde utlånte instrumenter, uniformer og annet utstyr i god 

stand. Foresatte kan gjøres økonomisk ansvarlig for skjødesløs behandling av 
korpsets eiendeler. 

 
C) I forbindelse med korpsets aktiviteter plikter medlemmene å adlyde ledelsen og 

instruktørene. Alle skal til enhver tid gjøre sitt for at korpsvirksomheten skal bli 
mest mulig til glede. 

 
D) Den til en hver tid fastsatte kontingenten skal betales til rett tid. 

 
 
 
§ 5:          KONTINGENT 
 
Medlemskontingentens størrelse fastsettes på første styremøte etter årsmøte. 
 
 
§ 6:          ARBEID I KORPSET 
 

A) Korpsets øvelser følger i hovedtrekk skoleåret, med avbrudd for høstferie, 
juleferie, vinterferie og påskeferie. 

 
B) Korpset skal etter behov inndeles i flere opplæringsgrupper, for eksempel 

aspiranter, juniorkorps, seniorkorps og drillkorps. Aspiranter regnes som 
utøvende medlemmer. 

 
C) Korpset skal ha en tillitsvalgordning med en tillitsvalgt for hver 20 utøvende 

medlemmer (det tas hensyn til kjønnsfordeling ved valg av tillitsvalgt). 
 

D) Vedtak om endring av korpsets besetning (janitsjar/ brass) kan kun fattes på 
årsmøte med 2/3 flertall. 

 
 
 
§ 7:          DIRIGENTER / INSTRUKTØRER 
 
Styret innstiller til ansettelse av dirigent og hjelpedirigent. Musikkskolestyret eller skolestyret 
har ansettelsesmyndighet. Korpset ansetter andre instruktører etter behov.  
 
 
 
 



§ 8:         ÅRSMØTE 
 
Årsmøtet er korpsets høyeste myndighet. Medlemmers foresatte og medlemmer som har fylt 
15 år innkalles til årsmøte og har stemmerett. Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av 
januar måned. Innkallingen skal skje med minst to ukers varsel. Medlemmer som ikke har fylt 
15 år har adgang til årsmøtet som observatører, men har ikke stemmerett. 
 
Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende senest 8 dager før møtet. 
 
Sakslisten skal inneholde følgende punkter: 
 

A) Årsmelding 
B) Revidert regnskap 
C) Budsjett 
D) Saker som legges fram fra styret 
E) Innkomne saker 
F) Valg av styre m/ varamenn + 1 revisor og valgkomite for neste år 

 
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med 7 dagers varsel etter vedtak i styret eller når minst 
1/3 medlemmer krever det. 
 
 
§ 9:          STYRET 
 

A) Korpset ledes av et styre bestående av minst: formann, nestformann, sekretær, 
kasserer og styremedlem ( korpsleder). Grunnskolene i tilhørende skolekretser kan 
ha en representant hver. 

 
B) Formann velges av årsmøtet for 1 år om gangen. Resten av styrets medlemmer/  
           varamedlemmer velges for 2 år om gangen. Styret velger seg imellom nestformann, 
           sekretær, kasserer, korpsleder og evt. andre funksjoner som styret finner hensikts 
           messig. Vekselvis bør halve styret fortsette. 
 
C) Styremøter holdes så ofte det anses nødvendig. Styret er beslutningsdyktig når 

halve styret er til stede. Saker avgjøres med alminnelig flertall. I ikke fulltallig 
styremøte kan et styremedlem forlange saker forelagt fulltallig styre før gyldig 
vedtak kan fattes. Korpsets dirigent, hjelpedirigent og tillitsvalgte innkalles til 
styremøte i den grad det er behov for det. 

 
D) Valgbar til styret er foreldre og foresatte til musikanter i Madlamark skolekorps. 

Foreldre og foresatte til korpsmedlemmer som slutter i løpet av perioden, kan fritas 
for styreverv. 

 
E) Styret vedtar interne arbeidsinstrukser for styret og de forskjellige styreverv. 

 
F) Til støtte i sitt arbeid har styret anledning til å oppnevne det ønskede antall 

underkomiteer. 
 

  



§ 10: SPILLING I SKOLETIDEN  
 
Korpset kan bare opptre eller øve i skoletiden når rektor gir tillatelse til dette.  
 
 
§ 11: SÆRBESTEMMELSER  
 
Korpsets styre har anledning til å utforme særbestemmelser og instrukser/ 
arbeidsinstrukser i tillegg til denne lov.  
 
 
§ 12: LOVENDRINGER  
 
Endringer av denne lov godkjennes av årsmøtet etter innstilling fra styret eller som 
innkomne forslag i henhold til fastsatte frister.  
 
Lovendringer må ha 2/3 flertall.  
 
 
§ 13: OPPLØSNING  
 
Oppløsning av korpset kan kun skje ved vedtak av to påfølgende ordinære årsmøter, og 
må ha 2/3 flertall av de frammøtte på begge møter.  
 
Ved oppløsning tilfaller korpsets midler og eiendeler skolene korpset rekrutterer 
medlemmer fra. Skolenes FAU i fellesskap disponerer eiendeler og midler.  
 
 
 
Godkjent på årsmøtet 08.09.1988  
Endringer vedtatt på årsmøtet 03.10.2000  
Endringer vedtatt på årsmøtet 30.09.2003 
Endringer foretatt på årsmøtet 28.01.2008 
 
 
 
 --------------------------------  
Styrets leder  
 




