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Reglement for Kristiansund Skolekorps 
Ny utgave, redigert 28.04.2010  

 
 Korpset ble stiftet 17.03.1997 etter sammenslåing av Tempos Guttemusikk og 

Kristiansund Skolemusikkorps, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF). 
 Medlemskap for barn under 15 år skal godkjennes av foresatte. 
 Medlemmer plikter å møte til avtalt tid, både på fellesøvinger, undervisningstimer, 

konserter og lignende, de skal være godt forberedt (dvs. bl.a. øve hjemme). 
Husk å si fra hvis du er forhindret fra å møte! 
Gyldig fravær er: egen bursdag 
                                 sykdom 
                                 sykdom, dødsfall i nærmeste familie 
                                 skole på kveldstid som ikke er frivillig 
                                 større prøver som tentamen/eksamen 

 Korpsets medlemmer får undervisning gjennom Musikk- og Kulturskolen. Alle plikter 
å gå på undervisning mens de er medlemmer. Fritak gis når en har undervisning 
ved musikklinje på videregående skole. Evt andre som går på videregående skole 
hvor skoletiden vanskeliggjør oppmøte, og de har hatt undervisning i minimum 5 år. 
Fritak tas opp med styret! 

 Kontingenten dekker lån av instrument/drillutstyr og uniform, undervisning, 
forsikring, notemateriell for samspill. Eleven må selv dekke forbruksvarer som 
lærebøker, ventilolje, bøylefett, korkfett, fliser, trommestikker og lignende. 

 Medlemmene plikter å ta godt vare på korpsets eiendeler som de får utdelt. 
Instrumentet fraktes i kofferten sin, eller egnet soft-bag, ikke i en tynn ryggsekk eller 
bag. Husk du er selv erstatningspliktig ved uforsvarlig behandling av instrumentet. 
Hendelige uhell dekkes av forsikring, og vanlig slitasje dekkes av korpset. 
Ved innleveringeller bytte av uniform, skal denne være nyrenset 
(renserilapp/kvittering). 
Ved innlevering eller bytte av instrument, skal dette rengjøres så godt det lar seg 
gjøre – søk hjelp hos instruktør. 
Medvirkning i andre korps, orkester og lignende eller bruk av Skolekorpsets 
eiendeler i andre musikkaktiviteter må godkjennes av styret.  

 For at korpset skal få jobbet effektivt på fellesøvinger, må alle være stille og høre 
etter. Hvis du har noe å spørre om, så rekk opp handa, vent til i pausen eller til etter 
øvingen, evt. spør læreren din om hjelp. Uro og bråk gir dirigenten uholdbare 
arbeidsforhold og skaper mistrivsel hos andre. Prate sammen kan dere gjøre i 
pausen. 

 Utøvende medlemmer kan stå som medlemmer til 31.juli det året de fyller 19 år. 
Medlemmer som ønsker å melde seg ut, må gi skriftlig beskjed om dette til korpsets 
ledelse. 
NB! Ingen bør slutte midt i et korpsår. 
Utmeldelse av barn under 15 år skal attesteres av foresatte. Resterende kontingent 
skal være betalt før utmeldelse kan godtas. 

 Medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til 
skade for korpsets aktivitet, kan styret suspendere for et bestemt tidsrom. I grovere 
tilfeller kan Årsmøtet vedta eksklusjon. 

 ÅRSMØTET holdes hvert år i løpet av mars måned. På årsmøtet deltar korpsets 
medlemmer, komitemedlemmer, gjester invitert av styret og FORESATTE. 
Forslag- og stemmerett har foresatte og medlemmer som er fylt 15 år, og som 
oppfyller sine medlemsforpliktelser. 
                                                                           Hilsen styret. 


