
Årsmøte i NASB 11. oktober 2014 

1. Konstituering av årsmøtet ved: 

a. Navneopprop i form av frammøtelister 

Gjennomført, 24 var til stede 

b. Valg av møteleder 

Arne Brendlien ble valgt som møteleder 

c. Valg av referent 

Venche Bull-Hansen ble valgt som referent 

d. Valg av to personer til å underskrive årsmøteprotokollen 

Randi Wolfstrøm og Øyvind Letting ble valgt til å underskrive årsmøteprotokollen 

 

2. Årsmelding fra styret. 

Årsmeldingen ble opplest av Gro Høyvik. Bortsett fra noen skrivefeil i navn, ble årsmeldingen 

enstemmig vedtatt. 

 

3. Regnskap 

a. Regnskap fra styret 

Tove Amundsen gikk gjennom regnskapet. Det viser seg at vi har et stort overskudd, og det ble 

vedtatt at de som var med til Bracciano vil få tilbakebetalt kr. 700,- 

Regnskapet ble godkjent. 

b. Revisors beretning og anbefaling vedrørende regnskapet og styrets ansvar. 

Revisor er fornøyd, men ønsket at alle som var med til Bracciano burde få igjen kr. 700.- 

 

 

 

 

 

 



4 Forslag til behandling på årsmøtet 

A. Forslag fra styret 

Vedtektsendringer: 

 § 1 Navneendring. Styret har fått mandat til å endre navnet Norwegian all star band. Årsmøtet 

valgte: Norwegian travel band, eventuelt Norwegian travelling band avhengig av hva som er riktig 

engelsk. Vedtatt med 23 for, 1 mot. En eventuell forkortelse venter vi med. NoTraBa ble ikke godt 

mottatt. 

§ 5. Fastsettelse av kontingent 

a. Spillende medlemmer betaler kr. 200,- 

b. Ikke-spillende medlemmer betaler kr. 200,- 

§6. Tidligere tekst endres fra: 

Valg av tillitsmenn/kvinner 

a.  Formann velges særskilt av årsmøtet 

b.  4 styremedlemmer  

 c.   En varamann til styret 

 d.   En revisor  

 e. Notekomiteen består av 3 medlemmer. Korpsets dirigent tiltrer automatisk komiteen som 4. 

medlem. 

f. Valgkomité bestående av 3 medlemmer. 

Alle tillitsvalgte velges for en turperiode. Styret konstituerer seg selv. 

Ny tekst: 

Valg av tillitsmenn/kvinner 

a. Årsmøtet velger følgende for en turperiode: 

Leder, nestleder, sekretær, kasserer, reiseleder og to varemedlemmer. 

b. En revisor 

c. Notekomitéen består av 3 medlemmer. Korpsets dirigent tiltrer automatisk komitéen som 4. 

medlem. 

d. Valgkomité bestående av 3 medlemmer. 

 



B. Forslag fra medlemmene 

Ingen 

5. Fastsettelse av kontingent. 

a. Spillende medlemmer betaler 200 kroner i kontingent 

b. Ikke-spillende medlemmer betaler 200 kroner i kontingent 

 

6. Valg – presenteres av valgkomiteen 

Følgende tillitsvalgte ble gjenvalgt: 

Styret: 

Leder Gro Høyvik 

4. styremedlemmer og en vara: 

Cato Tindberg 

Sissel Johanne Brendlien 

Tove Nigardsøy Amundsen 

Mona Irene Johansen 

Laila Grønbakken 

Musikkutvalg: 

Arne Lambertsen, Pål Hansen, Bjørn Arild Skaug 

Revisor: 

Arne Kjølsrud 

Valgkomité: 

Arvid Aamodt, Arne Brendlien, Liv Blyverket. 

 

 

Hurdalssjøen konferansesenter 11. oktober 2014 

 

Referent: Venche Bull- Hansen 


