
Justering av kontingenter for Janitsjaren, gjeldende fra og med høst 

2020. 
 

Gjeldende kontingentsatser ble vedtatt av årsmøtet i 2015. Justering før det var i 2010. 

Gjeldende satser er: 

• Ordinær medlemskontingent: 2.300,- per år (faktureres med 1.150,- per halvår) 

• Studentkontingent: 1.200,- per år (faktureres med 600,- per halvår) 

• Permisjonskontingent: 700,- per år (faktureres med 350,- per halvår). 

 

Bakgrunn for foreslåtte endringer: 
Styret har for inneværende år vedtatt kontingentfritak for konservatoriestudenter på 

blåseinstrumenter og slagverk mot at de bidrar som instruktør på gruppeøving minimum to ganger 

per semester. Årsaken til dette er at vi mener dette vil kunne bli en vinn-vinn-situasjon for begge 

parter ved at korpsets musikalske nivå løftes både som følge av at studentene som regel er dyktige 

utøvere, samt at øvrige medlemmer får glede av kompetente instruktører uten at det medfører store 

utgifter for korpset.  Forutsetningen for at dette skal fungere, er at styret følger opp at 

gruppeøvinger og instruksjon gjennomføres. 

Permisjonskontingent skal dekke kontingent til NMF samt instrumentforsikring. Dette utgjør per i dag 

kr 425,- per medlem per år. Medlemmer i permisjon bidrar altså til felleskapet med kr 275,- per år. 

Styret mener dette er rimelig og foreslår å opprettholde denne. 

I følge statistisk sentralbyrå har gjennomsnittlig prisøkning (konsumprisindeks) økt med 10,8% i 

perioden 2015-2019.  Fallet i kroneverdi utgjør en justering av hovedkontingent fra 2.300,- til 

2.548,40. 

Med dette som bakgrunn fremmer styret følgende: 

Forslag til vedtak: 
• Ordinær medlemskontingent økes fra 2.300,- til 2.600,- per år (faktureres med 1.300,- per 

halvår). 

• Studentkontingent beholdes uendret (kr 1.200,- per år fakturert med kr 600,- per halvår). 

• Konservatoriestudenter på blåseinstrumenter og slagverk fritas for kontingent mot at de 

inngår bindende avtale om å bidra som instruktør på gruppeøving minimum to ganger per 

semester. 

• Permisjonskontingent beholdes uendret (kr 700,- per år fakturert med kr 350,- per halvår). 

 

 

 

 


