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§ 1.     ORGANISASJON 

Langesund Skolemusikk er stiftet i 1951 og står tilsluttet NMF (Norges Musikkorps Forbund)  

gjennom Region Sør. 

§ 2.     FORMÅL 

Langesund Skolemusikk har som formål å fremme interesse for og utøvelse av musikk blant 

medlemmene, samt medvirke til utvikling av sunne interesser og godt vennskap. 

§ 3.     OPPGAVER 

Langesund Skolemusikk skal i samarbeid med Bamble Kommunale Musikkskole sørge for 

opplæring av korpsmedlemmene i musikkteori, oppøve ferdigheter på korpsinstrumenter og i 

samspill. 

§ 4.     MEDLEMSKAP 

a) Som medlemmer kan tas opp elever innenfor Langesund skolekrets. 

 

b) Korpset følger Norges Musikkorps Forbunds til enhver tid gjeldende alders-bestemmelser. 

 

c) Nye medlemmer opptas etter skriftlig søknad som må være undertegnet av medlemmet og 

foresatte. Hjemmet orienteres om vedtekter og regelverk 

 

d) Opptak av rekrutter skjer primært når skoleelevene begynner i tredje klasse. Elever fra øvrige 

klassetrinn kan også tas opp som medlemmer dersom det er kapasitet til det. 

 

e) Utmelding skal være skriftlig, og fratreden skal fortrinnsvis skje ved skoleårets slutt. Skyldig 

kontingent skal være innbetalt, instrumenter og annet utstyr skal være inspisert og godkjent av 

materialforvalter, og uniformen skal være renset og innlevert før utmelding kan godtas. 

 

f) Medvirkning i andre korps, eller bruk av Langesund Skolemusikks eiendeler i andre 

musikkaktiviteter, kan tillates av styret. En forutsetning er at forpliktelser ovenfor skolekorpset 

skal komme i første rekke i tilfelle kollisjoner ved arrangementer og øvelser. 

 

g) Korpsmedlemmer må overholde korpsets, kretsens og NMF's vedtekter, regler og lovlige 

vedtak. 

 

h) Medlemmer som ikke oppfyller bestemmelser/krav i LSM's vedtekter, kan etter styrets 

beslutning gis advarsel eller utvises fra korpset. 

§ 5.     PLIKTER 

a) Medlemmene plikter å møte i rett tid til øvelser og oppdrag så fremt ikke gyldig grunn til 

fravær foreligger. I tilfelle fravær, skal dirigent eller korpsleder varsles, om mulig i god tid i 

forveien. 

Melding om fravær skal være fra foresatte. 

 

b) Medlemmene plikter å holde utlånte instrumenter og annet utstyr i god stand. 

Foresatte kan gjøres økonomisk ansvarlig for skjødesløs behandling av korpsets eiendeler. 
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c) I forbindelse med korpsets forskjellige aktiviteter plikter medlemmene å adlyde ledelsen og 

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

mulig glede.  

d) Den til enhver tid fastsatte kontingent skal betales i rett tid. 

§ 6.     KONTINGENT 

a) Korpsåret, med medlemsregistrering, innrapportering til krets/forbund/Bamble Kommunale 

Musikkskole og kontingentinnbetaling, følger skoleåret fra 1. august til 31. juli påfølgende år. 

 

b) Medlemskontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet 

 

c) Kontingenten forfaller til betaling 15. oktober og 15. april hvert år. 

§ 7.     ARBEID I KORPSET 

a) Korpsets øvelser følger i hovedtrekkene skoleåret. 

 

b) Korpset kan etter behov inndeles i flere opplæringsgrupper, f.eks. rekrutter, aspirantkorps, 

hovedkorps og drillkorps. 

 

c) Korpset skal ha en tillitsvalgtsordning, med én tillitsvalgt for hver 20. utøvende medlem - 

minimum en person.  

De(n) tillitsvalgte velges blant hovedkorpsets medlemmer innen 1. november for ett år. 

 

d) Korpsmedlemmene og deres foresatte har til oppgave å sørge for det økonomiske grunnlaget 

for korpsets drift. 

§ 8.     DIRIGENTER OG INSTRUKTØRER 

a) Musikalsk leder er ansatt i Bamble Kommunale Musikkskole. Korpsets styre har ansvaret for 

avtale/kontrakt med Musikkskolen. 

Det er utarbeidet egen instruks for ansatte i Musikkskolen (vedtatt i Bamble Kommunestyre). 

Øvrig instruksjon kjøpes fortrinnsvis av Musikkskolen. 

 

b) Musikalsk leder har det musikalske ansvar for Langesund Skolemusikk. 

§ 9.     ÅRSMØTE 

a) Årsmøtet er korpsets øverste myndighet. 

 

b) Korpsmedlemmer som har fylt 15 år og alle foresatte innkalles til årsmøtet som hvert år holdes 

i løpet av første halvdel av februar måned.  

 

Innkalling til årsmøtet sendes ut minst to uker før møtets dato. 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være levert styret minst en uke før møtets dato. 

Sakslisten skal inneholde følgende punkter: 

1. Styrets årsberetning (for godkjenning) 

2. Revidert regnskap (for godkjenning) 

3. Budsjett for kommende år (kun til informasjon) 

4. Fastsettelse av medlemskontingent 

5. Saker som legges fram av styret 

6. Innkomne forslag 

7. Valg av styre og revisorer (kfr. §10) 
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c) Alle som innkalles til årsmøtet ifølge pkt. b) i denne paragraf, har stemmerett. 

 

d) Styrets medlemmer har ikke stemmerett under godkjenning av årsberetning og regnskap. 

 

e) Ekstraordinært årsmøte kan innkalles etter vedtak i styret eller når minst 1/3 av de 

stemmeberettigede krever det. 

§ 10.     STYRET 

a) Korpset ledes av et styre som består av: Leder, kasserer, sekretær og minimum to 

styremedlemmer. Ansvar for matriell, dugnader, arrangementer og reiseledelse fordeles internt 

i styret.  De tillitsvalgte fra korpset deltar også i styremøtene og har stemmerett. 

 

Musikalsk leder i korpset innkalles til styremøtene når saker som omhandler det musikalske 

skal behandles, men har ikke stemmerett. 

 

b) Styrets leder velges for ett år, mens de øvrige medlemmene velges for to år.  Medlemmene 

velges slik at ikke alle er på valg samme år. 

 

c) Styremøter holdes når en anser det nødvendig eller når lederen eller minst to av styrets 

medlemmer krever det.  Det holdes minst fire styremøter i året. 

 

d) Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten er til stede.  Vedtak fattes ved simpelt 

flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.  

Til støtte for sitt arbeid har styret anledning til å oppnevne det ønskede antall underkomitéer. 

§ 11.     UTMERKELSER 

Langesund Skolemusikks stander utdeles til medlemmer som slutter tidligst etter fullført 10 kl på 

ungdomsskolen og minimum fire års medlemskap i hovedkorpset.  Utdelingen finner sted på 

årsfesten som avholdes hvert år i slutten av januar. 

 

NMFs årsmedaljer for 3, 5 og 7 års deltagelse utdeles på årsfesten våren musikantene er inne i sitt 

3. 5. eller 7. år. 

 

Hvert år (på årsfesten) deles det ut en stjerne til alle musikantene.  Den skal sys på uniformen. 

§ 12.     OPPLØSNING OG UTMELDING AV NMF 

a) Ved oppløsning av korpset må det gjøres vedtak på to påfølgende årsmøter med minst én 

måneds mellomrom. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall 

 

b) Ved utmelding av krets og forbund må det gjøres vedtak på to påfølgende årsmøter med minst 

én måneds mellomrom. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall. 

§ 13.     VEDTEKTSENDRING 

Forslag til endring av disse vedtektene må forelegges ordinært årsmøte og krever 2/3 flertall. 


