
Vedtekter Telefylkets Musikkorps 

 

§ 1 Organisasjon 

Foreningens navn er Telefylkets Musikkorps, heretter kalt TMK, og ble stiftet 08.februar 1893. 

Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) Region Sør og har tilhold i Skien kommune. 

Foreningen er selveiende. 

 

§ 2 Formål 

TMKs formål er å utvikle musikalske ferdigheter og fremelske musikken til hygge for seg selv og 

andre. 

 

§ 3 Medlemskap 

3.1 Opptak av medlemmer 

Musikanter og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i TMK, av korpsets årsmøte. 

Medlemmer tas opp på neste årsmøte, men medlemskap gjelder fra den dato de begynner. 

Medlemmer som fortsatt er medlem i skolekorps, skal prioritere og oppfylle sine forpliktelser til 

skolekorpset. 

Ved innmelding i musikkorpset blir man automatisk medlem i NMF. 

Styremedlemmer må være medlemmer i NMF. Faste dirigenter og faste instruktører skal registreres i 

NMFs database. 

 

3.2 Forutsetning for medlemskap 

a. Alle medlemmer plikter å følge TMK, NMF og regionens vedtekter, reglement og lovlige vedtak. 

b. Alle nye medlemmer skal levere inn medlemskapsopplysninger på gjeldende innmeldingsskjema. 

Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til TMKs styre. 

Nevnte opplysninger registreres omgående i NMFs medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til 

reservasjon mot registrering. 

c. Medlemmer må ikke utebli fra øvelser eller når korpset er i aktivitet uten gyldig grunn. Fravær skal 

meddeles leder, gjennom Spond eller annen kontakt. 

d. Alle medlemmer plikter å behandle korpsets eiendeler forsvarlig, så som uniform, instrumenter etc. 

Uforsiktig behandling kan medføre økonomisk ansvar for korpsmedlemmer / foresatte. Et hvert 

instrument må forevises til styret før reparasjon foretas. 

e. Alle korpsets eiendeler forblir korpsets eiendom. Blir et medlem borte fra korpset i et tidsrom på 3 

mnd eller mer, kan styret be om at korpsets eiendeler innleveres. Dersom medlemmet slutter, evt 

ekskluderes, skal korpsets eiendeler leveres korpsets uniformsforvalter og materialforvalter 

omgående. 

 

3.3 Rapporteringsplikt og kontingent 

a. Musikkorpsåret følger kalenderåret. 



b. Medlemmene er forpliktet til å betale kontingent innen 15.mars for helt år, eller 15.mars og 

15.august hvis betaling pr halvår. 

c. TMK skal hvert år sende årsrapport og medlemsopplysninger til NMF. Rapporten sendes i henhold 

til de frister og rutiner som er fastsatt av NMF. Det gis ikke anledning til reservasjon mot registrering. 

d. TMK skal betale kontingent til NMF innen 1. februar. Kontingenten regnes etter korpsets 

registrerte medlemstall pr 31.desember. 

 

3.4 Utmeldinger 

Medlemmer som ønsker å melde seg ut, må gi melding om dette til TMKs styre. 

Medlemmer meldes ut av NMF, ved utmelding fra TMK. Betalt kontingent refunderes ikke ved 

utmelding. 

 

3.5 Suspensjon og eksklusjon 

a. Styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige 

vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for TMKs aktivitet. 

b. Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom. 

c. I grovere tilfelle kan årsmøtet vedta eksklusjon. 

d. Korpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for regionstyret. 

 

§ 4 Årsmøtet 

4.1 Status 

Årsmøtet er TMKs høyeste myndighet. 

 

4.2 Årsmøteperiode, innkalling, og saker til årsmøtet 

a. Ordinært årsmøte holdes hvert år i løpet av februar. 

b. Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret i korpset eller 1/3 av musikkorpsets 

medlemmer krever det. Innkallingen sendes ut minimum 6 uker før ordinært og 2 uker før 

ekstraordinært årsmøte. 

c. Styrets årsmelding, revidert regnskap, valgkomiteens innstilling og saker til behandling på årsmøtet 

bør sendes medlemmene senest to uker før årsmøtet. 

d. Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom musikkorpsets styre. Slike saker 

bør være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge saker som kommer 

inn i rett tid fram på årsmøtet. 

e. Medlemskontingent fastsettes for 1 år av gangen, på årsmøtet. 

4.3 Representasjon, rettigheter og voteringer 

a. På årsmøtet deltar musikkorpsets medlemmer, og gjester invitert av styret. 

b. Følgende har tale-, forslags- og stemmerett: 

- Styrets medlemmer i alle saker, unntatt stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap. 

c. Følgende har talerett: 



Representanter fra NMF og dirigent. 

Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske. 

d. Gyldig vedtak krever mer enn halvparten av de avgitte stemmene, dersom ikke annet er bestemt i 

vedtektene. 

 

4.4 Årsmøtets dagsorden 

Årsmøtet skal behandle følgende saker: 

a. Konstituering 

1. Åpning 

2. Valg av møteleder og referent 

3. Godkjenning av innkalling 

4. Godkjenning av dagsorden/saksliste 

b. Godkjenning av årsmelding med utvalgsredegjørelser 

c. Statistikk 

d. Opptak av nye medlemmer 

e. Medlemskontingent 

f. Innkomne skriv og forslag 

g. Godkjenning av faste ansettelser/engasjement 

h. Regnskap og budsjett 

i. Valg: 

1. Leder velges primært for to år, men kan unntaksvis velges for ett år. 

2. 3 medlemmer av styret velges for to år og 2 medlemmer for ett år, jfr. § 5.1. 

3. 2 revisorer velges for ett år 

4. 3 medlemmer velges til valgkomiteen 

De som velges må være minimum 16 år når de tiltrer, ha gyldig medlemskap i NMF og ha sagt seg 

villige til å ta på seg verv. 

Valg skal være skriftlig dersom noen krever det. 

 

§ 5 Styret 

5.1 Sammensetning og konstituering 

TMK ledes av et styre på seks personer: Leder, nestleder, sekretær, kasserer og to styremedlemmer 

som er leder for musikkutvalget og arrangementskomiteen. Leder velges primært for to år, men kan 

unntaksvis velges for ett år. Nestleder og sekretær velges for to år av gangen og er på valg samme år. 

Kasserer velges for 2 år av gangen og er på valg motsatt år av nestleder og sekretær. Det øvrige styret 

velges for ett år av gangen. 

5.2 Fullmakter 

a. Styret skal lede musikkorpset etter de vedtak årsmøtet har fattet. 

b. Styret kan nedsette de utvalg og komiteer det er behov for. 

c. Styret kan regulere musikkorpsets ansvar og aktiviteter. Før beslutning om aktivitet, legges dette 

frem for medlemmene. Dersom dette ikke er praktisk mulig, har styret fullmakt til å avgjøre saken. 

 

5.3 Innkalling til styremøter – beslutninger 

a. Styret innkalles når leder eller noen av styrets medlemmer finner det nødvendig. 



b. Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er tilstede. Ved ikke fulltallige styremøter kan 

et styremedlem forlange saken forelagt for et fulltallig styre, før gyldig vedtak kan fattes. 

c. Styrevedtak skal protokollføres, og protokollene sendes styrets medlemmer. TMKs medlemmer 

skal informeres om de vedtak som er gjort. 

 

5.4 Årsavslutning 

Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode. Regnskapet skal 

revideres av revisorer valgt av årsmøtet. 

 

5.5 Personalansvar 

a. Årsmøte godkjenner faste ansettelser. Ansettelser kontraktfestes. 

b. Styret er ansvarlig for å innhente politiattest på dem som har tillits- eller ansvarsforhold overfor 

mindreårige og /eller utviklingshemmede. 

c. Styrets leder utøver daglig personalansvar. 

 

5.6 Beredskapsplan for korps 

Styret plikter å forholde seg til «Beredskapsplan for korps» når korpset drar på turer og deltar på 

arrangementer, jfr vedlegg 1. 

 

§ 6 Komiteer 

6.1 Musikkutvalg 

Det velges et musikkutvalg bestående av leder (styremedlem 1), tre medhjelpere og korpsets dirigent. 

Utvalget kan utvides ved behov, ved at utvalget selv forespør medlemmer. 

 

6.2 Arrangementskomite 

Det velges en arrangementskomite bestående av leder (styremedlem 2) og minimum tre medhjelpere. 

Utvalget kan utvides ved behov ved at utvalget selv forespør medlemmer. 

6.3 Revisjon 

Revisorene skal gjennomgå regnskapet for hver årsmøteperiode. 

 

6.4 Valgkomiteen 

Valgkomiteen består av 3 medlemmer og skal innstille valgbare kandidater til tillitsverv  

etter §§ 4.4 i) og 5.1. 

 

§7 Utmerkelser 

7.1 Korpset har følgende utmerkelser for aktiv tjeneste: 

10 år: Medalje med hvitt bånd 

20 år: Medalje med blått bånd 



25 år: Medalje med nasjonalfarget bånd 

30 år: Medalje med nasjonalfarget bånd og harpe — ridder av den gylne harpe 

35 år: Medalje med lyseblått bånd om halsen — kommandør 40 år: Medalje med hvitt bånd over 

skulderen — storkorset 

50 år: Diplom. Bilde av TMKs Parademarsj. Æresmedlem. 

 

7.2 Æresmedlemskap 

Et medlem kan utnevnes til æresmedlem tidligere enn etter 50 års medlemskap. Utnevnelsen må 

vedtas av styret i hvert enkelt tilfelle. 

 

§ 8 Uenigheter og tvister 

Uenighet og tvister om vedtektenes forståelse forelegges regionstyret med forbundsstyret som 

ankeinstans. 

 

§ 9 Oppløsning og utmelding av Norges Musikkorps Forbund 

a. TMK kan ikke oppløses så lenge 6 medlemmer holder sammen. 

b. Korps som ønsker å melde seg ut må sende skriftlig melding om dette til NMF senest  

15.november, for at utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar neste år. Ved utmelding tapes all rett 

til NMFs verdier. 

 

§ 10 Vedtektsendringer 

Forandringer av disse lovparagrafer kan kun skje ved ordinært årsmøte og med 2/3 flertall.  

 

Ikrafttredelse 

Disse vedtektene trer i kraft etter årsmøtet 2022. 


