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Årsberetning 2017 for Madlamark skolekorps 
Utarbeidet av styret i Madlamark skolekorps i januar 2018 

 

1 Musikanter og aspiranter 
 

Madlamark skolekorps ble stiftet i 1957. Korpset øver på Gosen skole og rekrutterer nye aspiranter 

fra Madlamark skole og Madlavoll skole. 

 

 

Hovedkorpset etter solid innsats i Nordsjøfestivalen 2017.  

Per 30.12.2017 består Madlamark skolekorps av totalt 64 barn/ungdom/unge voksne med følgende 

fordeling: 

 Hovedkorpset: 25 
 Junior 2. år: 14 
 Junior 1. år: 12 

 Aspiranter: 13 
 

 

Tillitsvalgt: Anne Juul Viktil. 

Varatillitsvalgt: Hans August Kårvik 
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2 Dirigenter og instruktører 
 

Dirigenter: 

 Hovedkorps: Kim Bjørnerud   
 Juniorkorps: Hilde Dahl 

 Aspiranter: Marte Rolfsen 
 

Instruktører: 

 Johannes Ulveraker: Slagverk Phillip Blindheim ( vår ) 
 Kim Bjørnerud: Klarinett / Magnus Eriksen ( vår ) 

 Jorunn Evensen: Kornett 
 Per Olaf Johannessen: Klarinett og saksofon 
 Sølve Grødem Wold: Baryton og tuba 

 Ruth Elise Helland / Ingrid Kolstad (vår): Fløyte 
 Emilie Lima: Klarinett 

 Steven James : Horn 
 Herman Mathiassen: Trombone 
 Marte Rolfsen: Aspirantkorps + kornett, baryton og tuba 

 Rebeca Selnes, trombone 

 Siri Møller Holst, Horn Kornett 
 

 

3 Styret 

Fra og med årsmøtet 6. februar 2017: 

 Leder: Marit Skogland 

 Nestleder: Cecilie Rønning 

 Kasserer: Stein Viktil  
 Sekretær: Espen van der Hoeven 
 Styremedlem: Sigurd Holter 
 Styremedlem: Torgeir Håland 

 Styremedlem: Kalle Mæland Nilsen 
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4 Komitéer 
Fra og med 6.02.2017 

Komiteer i Madlamark Skolekorps 
 
 
 Høstlotteriet: Utdeling av loddbøker og administrasjon rundt dette. Ansvar for gevinster 

(bidrag / kjøp) til loddtrekningen som foregår på juleavslutningen. Alle musikantene i korpset 
deltar. 1 gang pr år. Marit Skogland, Gunn Østreborge 

 
 Seminarer: Planlegge seminarer, lokaler, sette opp vakt lister, kjøpe mat og sende ut 

informasjon, aktiviteter.  3 - 6 seminarer i året. (Hilde Bøe, Marit Skogland, Bodil Strøm ) 

 
 Kransekakebakingen og – utlodningen: Komiteen sørger for innkjøp av 

kransekakemasse og annet utstyr, bestille lokaler, bestille salgstid på Amfi + Madlaleiren 17. 
mai. Organisere baking I skolekjøkkenet på Gosen skole, samt loddsalg på Amfi / 
Madlaleiren. 2 ganger pr. år (mai / nov-des).. ( Kari Amundsen, Gro Juul, Anne Gjessen, 
Gunn Østreborge + Solfrid Orre, Sølvi Tofterå ) 

 
 Flaskeinnsamling: Organisere flaskeinnsamling i bydelen, Rode kart og lappe utdeling, 

bestille sekker / materiell, innhenting og sortering, avlevering (panting). 1-2 ganger pr. år. 
(Vidar Nornes) 

 
 Varetelling for Madla Handelslag: Tidlig januar bidrar vi til varetellingen av 

matvarebutikken med ca 35 stk. Oppgaven er å ha kommunikasjon med Madla handelslag og 
skaffe nok mannskap til å gjennomføre tellingen. Utføres 1 gang pr. år. (Vidar Nornes, 
Gregar Haugen) 

 
 Tilsynsvaktordningen på Gosen skole. Denne komiteen sørger for å utarbeide 

vaktlister, kontakt med kommunen og organiseringen rundt vaktene. Kontakt og oppfølging i 
gjennomføringen.  ( Asbjørn Kårvik, Arvid Tengesdal ) 
 

 Instrumenter, noter og materialforvaltning: Instrumentene krever vedlikehold, man 

skal holde rede på utlevering og innlevering samt være med å vurdere innkjøp av nye 
instrumenter, noter m.m. Vedlikeholde notearkiv, kopiere noter. ( Vidar Nornes, Gro Juul ) 
 

 Jubileumskomite: 60 år – 5.juli 2017, planlegge / arrangere jubileumsfest mm. (Sigurd 

Holter, Cecile Rønning, Kalle Meland) 

 
 Arrangementer: Være med å arrangere diverse arrangementer – eks. kafe ved konserter, 

frokost 1. mai / 17.mai, evt. sosiale tiltak. 

 
 Loppemarked: Denne årlige foreteelsen rundt starten av oktober må organiseres med 

vaktlister, rode kart og utdeling av info lapper i nabolaget, organisere biler og henting / 
avlevering, kontroll på nødvendig tilganger / nøkler til skolen mm. ( Gregar Haugen, Asbjørn 
Kårvik, Leif Skretting, Anne Sofie B, Øyvind Hjelm Larsen, Karin Lyngdal) 
 

 Uniformer: Uniformskomiteen håndterer ut- og innlevering av uniformer og effekter.  

Etterbestille materiell, korpsgensere etc. Har oversikt over hva vi har i korpsrommet. 
Arrangerer «prøve» dag slik at alle har det de trenger til vi skal opptre. (Marit Skogland) 
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 Sommertur: Disse turene trenger planlegging I god tid(pga pris / planlegging og sparing ). 

Jobbe fram reisemål / alternativer gjerne i samarbeid med «korps» turoperatør. Informere om 
tur, påmelding, planlegge, rekruttere reiseledere mm.  
 
(Sam Skurtveit, Torgeir H, Vidar N) 
 

 Transport / rigging: Denne gruppen bidrar med bil og sjåfør der dette kreves ifb. Med 

kjøring av instrumenter og utstyr utenomhus. Komiteen bidrar også med rigging ved konserter 
/ arrangementer etc.   (Øyvind Hjelm-Larsen, Sigurd Holter ) 
 

 Valgkomitee: 2017-2018 Hilde Bøe, Hanne Scherer, Anne Gjessen 
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5 Kontaktpersoner for dirigenter, instruktører og musikanter  
 

Fra og med årsmøtet 08.02.2017: 

 For dirigenter og instruktører: Vidar Nornes (etablering av engasjementer og oppfølging) og 
Gro Juul (kontrakter, lønn og timelister) 

 For musikanter i Hovedkorpset: Vidar Nornes 

 For Aspiranter og Juniorkorpset: Sigurd Holter (styret) (primæroppgaven her er å passe på 
at Aspiranter og Juniorkorps får sin del av ressurser og oppmerksomhet samt sørge for 
relevant informasjon). 
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6 Gjennomførte aktiviteter 
 

2017 har vært et aktivt og spennende år for korpset. Vi gjennomførte et flott 60 års jubileum.  

Vi har vært gjennom et flere flotte opptredner, vi har god rekruttering av aspiranter og vi 

opprettholder god kvalitet på den musikalske gjennomføringen av øvelser, konserter og 

konkurranser. 

 

Musikalske høydepunkter fra 2017 (i datert rekkefølge) 

10-12 mars: Seminarhelg på Gosen for hovedkorps, junior og aspiranter. Medaljeball på bydelshuset 

for hovedkorpset lørdags kveld. Søndag var det tradisjonell hentekonsert i gymsalen. 

16. mars: Generalprøve-konsert før RM i gymsalen på Sunde skole sammen med Hafrsfjord 

skolekorps og Sunde skolekorps. Alle korpsene fikk en god gjennomkjøring av RM-programmet sitt. 

18. mars: Hovedkorpset deltok i Rogalandsmesterskapet og fikk en fin 3. plass i 1. divisjon. 

Juniorkorpset deltok i Junior RM og fikk gode tilbakemeldinger fra dommerne.  

Aspirantene deltok på Samspillseminar og spilte avslutningskonsert i Stavanger Konserthus.   

1. mai: Spilling i gatene. 

17. mai: Spilling i gatene kl 07. Deretter i barnetoget og i Madlaleiren, før en lang dag ble avsluttet 

med spilling i Folketoget. 

19-20. mai: Oppstartsseminar på Gosen for 33 nye Aspiranter. Lørdagen ble avsluttet med 

hentekonsert.  

15. juni: Sommer-avslutningskonsert i gymsalen for hovedkorps, junior, Aspirant 1 og 2. Alle 

korpsene spilte. 

23. -28. juni: Hovedkorpset dro på korpstur til Danmark. Her deltok de i en festival sammen med 

mange andre norske skolekorps. Her var korpset med i flere konkurranser – gatemarsjering, prima- 

vista  og program (og sammenlagt).  Resultatene var fantastiske – 3.plass i prima-vista, 2.plass i 

gatemarsjering og 1.plass i program og 1.plass sammenlagt. 

01.-03.september: Oppstartsseminar på Gosen for hovedkorps og juniorkorps.  

30.september: Spilling i skolegården ved åpningen av korpsets loppemarked.  
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10-12. november: Seminarhelg på Gosen for hovedkorps, junior og aspiranter.  

11.november. 60 års jubileumsfest på sola air hotell. Hovedkorps, juniorkorps og aspirantene holdt 

en fantastisk konsert etterfulgt av en flott middag. 

19. november: Hovedkorpset deltok i Stavanger Open og kom på 1. plass i 1. divisjon og Johanne, 

Eirik, Anne, Stian, Anne og Hans August vant «solist»prisen. Det ble feiret som vanlig med pizza og 

dommerkommentarlesing på Gosen etter Festkonsert og premieutdeling. 

14. desember: Julekonsert med Hovedkorps, Juniorkorps og Aspiranter i Madlamark kirke. Konserten 

ble avsluttet med Deilig er jorden som fellesnummer. Kaffe, kaker og trekning i høstlotteriet 

avsluttet kvelden. 

24. desember: Hovedkorpset med gjester spilte på begge julegudstjenestene i Madlamark kirke. 

 

De fleste av disse aktivitetene er dekket med egne utfyllende artikler på hjemmesiden vår: 

www.madlamark.no 

Flere av musikantene har vært på sommerkurs i regi av NMF og korpset har også to medlemmer som 

spiller i RUK – Rogaland Ungdomskorps. 

  

http://www.madlamark.no/
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7 Økonomi 
 

Revidert årsoppgave for 2017 og budsjett for 2018 er vedlagt.  

2017 har vært et godt økonomisk år for korpset.  Vi har hatt et regnskapsmessig overskudd 24 445,-.  

Dette fordeler seg på 924 029,- kroner i inntekter og 899 583.- i utgifter. Budsjettet for 2017 var på 

955 000,- i både utgifter og inntekter. Ved årets slutt har vi en total bankbalanse på 432 024,-.  

I 2018 vil vi bruke deler av egenkapitalen slik: 50 000,- ekstra til innkjøp av instrumenter og 50 000,- 

ekstra til innkjøp av uniformer. Det vil si at vi budsjetterer med ett underskudd i 2018 på 100 000,- 

Kostnader 

Kostnadene i 2017 var noe under det som var budsjettert. Dette skyldes i hovedsak færre deltagere 

på korpsturen enn antatt så korpstur posten på kostnadssiden er betydelig mindre enn budsjettert.  

Kostnadene består i hovedsak av: 
Innkjøp varer: Forbruksvarer (pappkrus etc.), mat til seminarer etc. 
Innkjøp dugnad: Innkjøp til dugnader, hovedsakelig kransekakemasse. 
Lønn Dirigent/Instruktører: Dette er korpsets største kostnad, vi har brukt ca. 20 000,- mindre enn 
budsjettert. 
Uniform: Innkjøp av alpeluer, korpsgensere og regnfrakker.  
Instrument Kjøp og leie: Vi har kjøpt 2 waldhorn, 10 stk. klarinett munnstykker, diverse 
slagverksutstyr, lydopptager og forbruksmateriell som fliser mm.  
Noter: Her har vi brukt noe mindre enn budsjettert. 
Korpstur: Utgiftene til korpstur ble betydelig lavere en antatt. 
Arrangement utgifter: Utgifter ifm. RM, Stavanger Open, depositum NM 2018 samt 60 års jubileum. 
NMF/IKT: Kontingent til NMF og forsikring. I tillegg kommer faste utgifter som lisens til StyreWeb 
etc. 
Instrument vedlikehold: Reparasjon av instrumenter. Her har vi bruk betydelig mindre enn 
budsjettert. 
Bank og kortgebyr: Faste utgifter ifm. tjenester hos SR-Bank. 
Andre kostnader: Konfirmasjonsgaver, diverse blomster o.l. 
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Inntekter 

Inntektssiden var også noe lavere enn budsjettert. 

Inntektene fordeler seg i hovedsak slik: 
Kontingent medlemmer: Musikantenes kontingent. Forhåndsbetaling av kontingent for 2018 er ikke 
ført som inntekt i 2017, dette overføres til regnskapet for 2018 via gjeldsposten 2960 Forskudd 
kontingent 
Egenandel aktiviteter: Billettsalg til 60 års jubileum, notestativ/opplæringsbok til aspiranter samt 
egenandel ved seminarer. 
Egenandel korpstur: Egenandel musikanter og ledsagere til Danmarksturen. 
Spilleinntekter: Julegrantenning i Haugtussa. 
Dugnader:  

Kafesalg 
Cruise stoler (9 626,- netto) 
Kransekakelotteri (103 071,- netto) 
Loppemarked, (63 118,- netto) 
Tilsynsvakt, (58 100,- netto) 
Høstlotteri, (35 683 netto) 
Flaskepant (15 934,- netto) 
Varetelling på handelslaget (12 325,- netto) 
 

Støtte fra privat/offentlig: Grasrotandel Norsk Tipping, momskompensasjon, tilskudd fra Madla 
bydelsutvalg, VO midler, frifond, instrumentfond, Sponsorstøtte fra Madla Handelslag, reklame på 
tur T-skjorter og tilskudd fra Lyse Spirer. 
 
Andre inntekter: Kollekt fra Madlamark Kirke, Randaberg Skulekorps betaling for buss retur fra 
Kristiansand.  

 
Budsjett for 2018 

I 2018 budsjetterer vi med inntekter 867 000,- og utgifter 967 000,-. Dette er basert på inntjening og 
kostnader vi hadde i 2017. I tillegg planlegger vi å bruke av egenkapitalen, 50 000,- ekstra til 
uniformer og 50 000,- ekstra til instrumenter. Se videre på vedlegg B side 18 og 19 for detaljer om 
budsjettet 
 
 


