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1. Nøkkelopplysninger 
 
Vestmarka hornorkester, stiftet 1931, er hjemmehørende i Vestmarka, Eidskog 
kommune. Hornorkesteret har utvidet janitsjarbesetning. 
 
Hornorkesteret er medlem av Norges Musikkorps Forbund og er registrert i 

Frivillighetsregisteret (Brønnøysundregistrene) med nr. 983 548 113, kategori 

Kultur og kunst. 
 
Hornorkesterets hjemmeside:  http://vestmarka.info/lag-og-foreninger/ 
Kontonummer: 1840.51.09502 
Hornorkesteret deltar i Grasrotandelsordningen. 
 

2. Formål 
Hornorkesteret er del av Eidskog kommunes musikkliv og ønsker å bidra med 
musikk av god kvalitet. 
 

3. Sosialt fellesskap 
Hornorkesteret ønsker å være en attraktiv møteplass for korpsmusikere og andre 
som ønsker å bidra til hornorkesterets formål. Det skal være festlig å være med i 
Vestmarka hornorkester! 
 

4. Medlemskap 
Musikanter og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i Vestmarka 
hornorkester av hornorkesterets styre. Medlemmet må være fylt 15 år. 
 
Alle medlemmer plikter å følge hornorkesterets vedtekter, reglement og lovlige 
vedtak. 
 
Instrumenter, uniformer og utstyr eid av hornorkesteret skal holdes i god stand. 
Uforsiktig behandling kan medføre økonomisk ansvar. 
 
Medlemmer som ønsker å melde seg ut, må gi melding om dette til hornorkesterets 
styre. Betalt kontingent refunderes ikke. 
 
Styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter 
gyldige regler og vedtak, eller som er til skade for hornorkesterets aktivitet.  Styret 
kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom. I grovere tilfelle kan årsmøtet 
vedta eksklusjon. Suspensjons- og ekskluderingsvedtak kan ankes inn for NMF. 
(se under NMF). 
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5. Årsmøtet 
Årsmøtet er det øverste organet i Vestmarka hornorkester. Det er på årsmøtet 
medlemmene kan være med å bestemme hva hornorkesteret skal bli fremover, og 
hvordan hornorkesteret skal skal arbeide. Vedtak gjort av årsmøtet kan ikke 
endres av styret. 
 
Ordinært årsmøte holdes hvert år. Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom 
styret eller 1/3 av medlemmene skriftlig krever det. Innkallingen sendes ut 
minimum seks uker før ordinært og to uker før ekstraordinært årsmøte. 
 
Styrets årsmelding, revidert regnskap, plan, budsjett, valgkomiteens innstilling 
skal gjøres kjent for medlemmene senest to uker før årsmøtet. Hornorkesterets 
hjemmeside kan benyttes som alternativ til post. 
 
Medlemmer som ønsker å fremme saker til behandling på årsmøtet, må gjøre dette 
gjennom hornorkesterets styre. Slike saker må være styret i hende senest fire uker 
før årsmøtet avholdes.  Styret plikter å legge saker som kommer inn i rett tid fram 
på årsmøtet. 
 
På årsmøtet deltar hornorkesterets medlemmer og gjester invitert av styret. 
 
Tale- forslags- og stemmerett har alle hornorkesterets medlemmer.  Styrets 
medlemmer har ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap. 
 
Talerett har representanter fra NMF og de som årsmøtet bestemmer. 
 
Gyldig vedtak krever mer enn halvparten av avgitte stemmer dersom annet ikke er 
bestemt i vedtektene. 
 
Årsmøtets dagsorden 
● Åpning ved styreleder 
● Godkjenning av innkalling 
● Valg av ordstyrer og referent 
● Valg av to protokollunderskrivere 
● Godkjenning av årsmelding (styrets beretning) 
● Godkjenning av revidert regnskap. 
● Innkomne saker. 
● Plan og budsjett, herunder medlemskontingent og langtidsbudsjett. 
● Valg.  
 
● Styreleder for ett år 
● Tre til seks styremedlemmer på valg for to år og … varamedlemmer for ett år. 
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● Revisor for ett år. 
● To medlemmer i valgkomiteen. Leder velges særskilt. 
 
De som velges må være villig til å motta verv. Valg skal være skriftlig dersom 
noen krever det. 
 

6. Styret 
Styrets fremste arbeidsoppgave er å sikre god musikalsk opplæring og at hver 
øvelse i hornorkesteret gjennomføres på en inkluderende måte hvor alle føler seg 
sett, hørt og tatt på alvor. Dette er hornorkesterets kjerneaktivitet. 
 
Styret består av styreleder og minimum tre styremedlemmer. I konstituerende 
styremøte  fordeles ansvar for faglige/praktiske ansvarsområder til styre- og 
varamedlemmer. Deretter informeres institusjoner, foreninger og andre som 
hornorkesteret har tilknytning til, om endringer som følge av årsmøtet. 
 
Styrets fullmakter 
Styret skal lede hornorkesteret etter de vedtak som årsmøtet har fattet.  
Styret kan nedsette de utvalg og komiteer det er behov for. 
Styret kan revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for å presisere, 
og regulere hornorkesterets ansvar og aktiviteter. 
Styreleder og/eller nestleder og et styremedlem tegner hornorkesteret. 
 
Styremøter 
Styret innkalles når styreleder eller flertallet av styrets medlemmer finner det 
nødvendig. 
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten er tilstede. Møteleder avgjør ved 
stemmelikhet. 
Styreleder er til vanlig møteleder, men kan overlate rollen til andre. 
Styrevedtak skal protokollføres og protokollene skal formidles til styrets 
medlemmer, varamedlemmer og revisor. Hornorkesterets medlemmer informeres 
om vedtak som er gjort. Hornorkesterets hjemmeside kan benyttes. 
 
Årsavslutning 
Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode. 
Regnskapet skal revideres av revisor, valgt av årsmøtet. 
 
Personalansvar 
Styret fortar engasjement, ansettelser og oppsigelser og har fullmakt til å inngå 
lønns- og arbeidsavtaler. 
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Styret er ansvarlig for å innhente politiattest for de som har tillits- eller 
ansvarsforhold overfor mindreårige eller utviklingshemmede. 
 
Styreleder utøver daglig personalansvar. 
 
Styret plikter å forholde seg til dokumentet «Beredskapsplan for korps» når 
hornorkesteret drar på turer og deltar på arrangementer. 
 

7. Norges Musikkorps Forbund 
Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende 
demokratisk musikkorganisasjon for musikkanter, drillere og andre interesserte, 
tatt opp som medlemmer gjennom musikk- og drillkorps, herunder kalt korps. 
Vestmarka hornorkester er tilsluttet NMF med tilhørighet Region Innlandet.  
 
Følgende bestemmelser gjelder: 
 
Hornorkesterets medlemmer er også medlem av NMF gjennom hornorkesterets 
medlemskap i NMF. 
Styremedlemmer må være medlem i NMF. Faste dirigenter og faste instruktører 
skal registreres i NMFs database. 
 
Alle medlemmer plikter å følge NMFs vedtekter, reglement og lovlige vedtak. 
 
Alle nye medlemmer skal levere inn medlemskapsopplysninger på gjeldende 
innmeldingsskjema. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene 
snarest mulig gi melding til korpsets styre. Nevnte opplysninger registreres 
omgående i NMFs medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot 
registrering.  
 
Korpsene skal hvert år sende årsrapport og medlemsopplysninger til NMF. 
Rapporten sendes i henhold til de frister og rutiner som er fastlagt av NMF. Det gis 
ikke adgang til reservasjon mot registrering. 
 
Korpsene skal betale kontingent til NMF innen 1. februar. Kontingenten regnes 
etter korpsets medlemstall per 31. desember. 
 
Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra korpset. 
 
Korpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for regionstyret. 
 
På årsmøtet har følgende tale- forslags- og stemmerett:  
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Medlemmer som har fylt 12 år. For medlemmer under 12 år kan en foresatt møte 
med tale- forslags- og stemmerett. 
 
Følgende har tale- og forslagsrett: 
Medlemmer som ikke har fylt 12 år. 
 
Følgende har talerett: 
Representanter fra NMF. 
 
De som velges må være minimum 12 år når de tiltrer, ha gyldig medlemskap i 
NMF og ha sagt seg villig til å motta verv. 
 
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. 
 

8. Uenighet og tvister 
Uenighet og tvister om vedtektenes forståelse forelegges NMF regionstyre med 
forbundsstyret som ankeinstans. 
 

9. Oppløsning 
Vedtak om oppløsning av hornorkesteret må foretas på to påfølgende årsmøter. 
Vedtaket krever 2/3 flertall. I mellomtiden fryses hornorkesterets midler på konto 
og utstyr lagres forsvarlig. 
 
Det siste ordinære årsmøtet kan bestemme at hornorkesterets midler skal overføres 
til musikkorganisasjon(er) i Eidskog kommune. 
 

10. Vedtektsendringer 
Årsmøtet kan endre disse vedtekter med 2/3 flertall. 
 
Ikraftsettelse 
Disse vedtekter settes i kraft fra og med 1. januar 2022. 


