
Protokoll fra årsmøte Landstrykerne
Dato: 26.3.2021, gjennomført elektronisk klokken 18:00 til 20:45.

Tilstede: Eivind Dølerud, Therese Renaa, Hanne Marie Nordrum, Tuva Rognås Strømmen, Heidi 
Rognås, Inger Lise Stieng, Ingrid Marie Haverstad, Tone Gulbrandsen, Ketil Rogn-Hamre, Maren 
Haugen, Marit Ingeborg Garvik, Kay Helge Stuen, Grethe Vargeid, Vegard Mathias Nyøygard 
Nordrum, Nils Jørund Lieberg Stieng.

Dagsorden:
• Åpning

Styreleder ønsket alle velkomne til årsmøte. 

• Opptelling av fremmøtte
15 deltakere.

• Godkjenning av innkalling/dagsorden
Godkjent.

• Valg av ordstyrer
Ketil Rogn-Hamre

• Valg av referent
Gudbrand Hegge

• Valg av underskrivere av protokoll
Tone Gudbrandsen-Rognstad, Kay Helge Stuen

Saker til behandling
1) Årsmelding.

Drøfting rundt smittevern og om dette var tilstrekkelig godt.
Årsmelding er godkjent mot en stemme.

2) Regnskap.
Note 5 angir at 44 000,- er bundet i prosjekt. Årsmøtet er informert om at at midlene er 
bundet og tilbakebetales UNOF eller prosjekteier dersom prosjektet ikke kan gjennomføres. 
Styret eller senere årsmøte kan ikke omdisponere disse midlene til andre formål.
Regnskapet er enstemmig godkjent.

3) Budsjett for kommende driftsår.
Budsjettet inneholder feil i utgifter for undervisning. Denne skal være 10 000,- som gir bruk 
av midler på 54 450,-
Årsmøtet godkjenner forslag til budsjett med endring av undervisning til kr 10 000,- og bruk
av midler med kr 54 450,-. Enstemmig godkjent.

4) Endringer i vedtekter.
Følgende replikker til vedtektene:
* Historikk før 2018 legges ved som fotnote i punkt 1.
* 3.1 Aldergrense 13 år fungerer som gulrot å fortsette med å spille. Dirigentene ber om tillit
for å kunne vurdere om deltakere har tilstrekkelig nivå for å delta om de er yngre.
* 13 år er grei nedre aldersgrense for sosiale aktiviteter og modenhet. Om yngre deltar må 
foresatte kunne delta og ta ansvar for de som deltar for det sosiale miljøet.



* Vedtektene må ta utgangspunkt i virkeligheten og i enkelte tilfelle er det musikere under 
13 år som kan være med. Utkast definerer dette godt uten nedre aldergrense og ivaretar 
virkelighet.
* Dirigentenes vurdering legges til grunn og flere gir tilslutning til at dirigentene vurderer 
hvem som kan delta.
* Støtter dirigentenes definisjon med Landstrykerne ut fra deltakelse når man blir ungdom 
hvor yngre kan delta som rekrutter.
* 3.2 pkt 2 «Fritatt for betaling av kontingent» er drøftet, dette kompliserer rekruttering til 
styret med innbetaling av kontingent for å ha stemmerett og deretter refunderes denne.
* 3.4 «Alle medlemmer plikter å møte på minst en samling, konsert eller andre 
arrangement.» forutsetter normal aktivitet i gjennom året. Dette er for at man ved å betale 
kontingent og deltar på et seminar dekker inn kostnad med medlemskap hos UNOF. Dette 
forutsetter at orkesteret har normal drift gjennom året.
* 3.6 kan rydde opp i skrivefeil. Ta med oppgaver ovenfor rapportering til offentlige 
myndigheter.

Avstemninger
Det er kommet to forslag til justering av forslag til vedtekter. Det stemmes først for disse 
forslagene og deretter for for nye vedtekter.

Forslag 1
Følgende endringer ble tatt opp i årsmøtet og stemmes over.
3.1 andre kulepunkt endres til «en er fra 13 til 26 år, men andre kan delta på arrangement om
dirigentene tillater,»
Forslag 1 er godkjent mot en stemme.

Forslag 2
3.6, legges til «styret ivaretar rapportering til offentlig myndigheter»
Forslag 2 er enstemmig godkjent.
Endringer i vedtekter med rettelser angitt i forslag 1 og 2 over er enstemmig vedtatt.

5) Valg av nytt styre.
Valgkomiteen har bestått av Heidi Rognås, Therese Renaa og Inger Lise Stieng. Det er 
gjennomført tre møter. 

Se vedlagt forslag til fra valgkomité som ble drøftet av årsmøtet.

Årsmøtet gir styret, i samråd med valgkomité, fullmakt til å fylle siste plass med 
vararepresentant etter denne har gitt samtykke til å delta som styremedlem. 

Årsmøtets forslag til styre er enstemmig godkjent.
Styreleder er valgt enstemmig.
Vararepresentanter er valgt enstemmig.
Revisor er valgt enstemmig.

6) Valg av valgkomite.
Valgkomite har utpekt deltakere jamfør vedlagt forslag. 
Styret peker ut deltaker fra styret til valgkomite ved konstituering.
Valgkomite er valgt enstemmig.

7) Eventuelt innkommende saker. 
Ingen innkomne saker.

Kay Helge Stuen (Apr 11, 2021 20:48 GMT+2)

Kay Helge Stuen

Tone Gulbrandsen (Apr 12, 2021 16:11 GMT+2)

Tone Gulbrandsen
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Vedlegg til protokoll, innstilling til valg fra valgkomite:

Valg årsmøtet i Landstrykerne 26. mars 2021

STYRE
Ketil Rogn-Hamre LEDER 2021–2022
Egbert van de Schootbrugge MEDLEM 2021–2023 GUDBRANDSDALEN
Marit Ingeborg Garvik MEDLEM 2021–2022 SPILLENDE 
Nils Jørund Lieberg Stieng MEDLEM 2021–2022 SPILLENDE 
Ketil Rogn-Hamre MEDLEM 2021–2023 VALDRES
Hanne Marie Nordrum MEDEM 2021–2022 GJØVIK

MEDLEM 2021–2023 HADELAND

VARA 
Eva Weiss 2021–2023
Tuva Rognås Strømmen 2021-2022 SPILLENDE

REVISOR 
Gudbrand Hegge 2021–2022 

VALGKOMITÉ 
Heidi Rognås 2021–2023
Inger Lise Stieng 2021–2023 
ET STYREMEDLEM 2021–2022
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