
Innkalling til årsmøte i Ammerud Skoles Musikkorps  
 
Tid: Onsdag 2. mars 2016, kl. 18.30 – 19.30 
Sted: Ammerud Skole, Auditoriet i 2. etasje  
 
Etter årsmøtet vil styret og komiteer konstituere seg. 
De som blir valgt blir igjen for å få informasjon om oppgaver og roller. 
 
Alle årsmøtepapirene kan hentes på www.asmk.net eller fås ved henvendelse 
til styret. Årsmøtepapirene vil bli lagt ut på nettet senest to uker før årsmøtet. 
Husk at bruker-id er: erte og passord er: pai 
 
På årsmøtet legger styret frem sin årsmelding og det reviderte regnskapet for 2015. 
De fremmøtte medlemmene avgjør ved avstemming hvorvidt årsmelding og 
regnskap for 2015 kan godkjennes. 
Styret legger frem sin plan og sitt budsjett for 2016, herunder medlemskontingentens 
størrelse. Ved avstemming avgjøres om styrets forslag kan godkjennes. 
Alle medlemmer har rett til å foreslå saker som årsmøtet må behandle. Slike saker 
skal være styret i hende 2 uker før årsmøtet. Vedtak i sakene gjøres ved avstemning 
 
På årsmøtet skal også valgkomiteen presentere sine kandidater som kan velges inn i 
styret og komiteer. Ved avstemming avgjøres hvem som skal besette de ledige 
vervene. Man kan kun velge medlemmer som er fylt 15 år, eller foresatte til alle 
korpsets medlemmer og som er villig til å påta verv. 
 
Halvparten av de avgitte stemmene kreves for at vedtak / avstemning skal være 
gyldig. Følgende medlemmer har stemmerett: 
 
- Medlemmer som har fylt 15 år (eventuelt deres foresatte) 
- Foresatte til medlemmer under 15 år 

 
Minst halvparten av medlemmene må være representert for at årsmøtet skal 
være beslutningsdyktig. Dersom man er forhindret fra å komme på årsmøtet, bør 
man derfor gi skriftlig fullmakt til en stedfortreder. Bruk i så fall slippen under. 
Korpsets vedtekter forteller mer om årsmøtet (se www.asmk.net under beskrivelser 
og vedtekter). 

�-------------------------------------------  K L I P P --------------------------------------------- 
 

Fullmakt 
 
Jeg kan ikke komme på årsmøtet til Ammerud skoles musikkorps den 2. mars 2016 
og gir derfor fullmakt til at følgende person kan stemme isteden. 
 
Navn på den som har fått fullmakt: _____________________________________ 
 
Musikantens navn: __________________________________________________ 
 
Foresattes signatur: _________________________________________________ 
 
Fullmakten skal leveres ved ankomst på årsmøtet. 
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