
Referat fra Årsmøte i TOF ianitsjaren 2019

a) Konstituering

1. Åpning — Årsmøtet ble åpnet av leder Ole Johan Tennvassås, og gjennomført i
personalkantina på Kongsbakken vgs 29.02.20

2. Registrering av fremmøtte og stemmeberettigede — 18 medlemmer var møtt, og alle
stemmeberettiget

3. Godkjenning av innkalling — Innkallingen ble enstemmig godkjent

4. Godkjenning av dagsorden/saksliste — Sakslisten ble enstemmig godkjent som distribuert

5. Valg av møteleder — Ole Johan Tennvassås ble enstemmig valgt som møteleder

6. Valg av møtesekretærer/referenter — Jeanette Selnes Flosand ble valgt som referent

7. Valg av protokollunderskrivere — Eva Hirsti, Ulrikke Stenvold, Eigil Møller og Ole Johan
Tennvassås ble valgt som protokollunderskrivere

b) Godkjenning av årsmelding
- Årsmeldingen ble lest opp av Ole Johan Tennvassås
Følgende endringer ble spilt inn:

• Noteutvalg: rettelse i Anita Johansens navn

• Musikkutvalget består av Christina Karstad, Signhild Skogdal og Sten-Ivar Frydenlund
• Korrigering av dagene i aktivitetsoversikten. (Det foreslås å utelate dager, og bruke bare

datoer)

• Tilføyelser: 17mai: tradisjonell spilling og konsert på Kulturhuset sammen med NOSOs

kammerorkester og TAKK. Dagen ble toppet av flott frokost, pølselunch og omsorg hos Kåre
og Trine.

• 15.06: Tilføye at styret delte ut kammermusikkpris til klarinettgruppa
• 17.08: Tilføye at Tof Janitsjaren ble ledet av Marius Slåttsveen under Musikkfest Tromsø
• 13.11: Spillingjulemessa på UNN Breivika
• Dugnader:

o Rettelse: Spillejobb for åpning av PET-senter var i 2018— strykes
Årsmeldingen ble enstemmig godkjent med nevnte endringer og tilføyelser

c) Godkjenning av revidert regnskap med revisorens merknader.
Kommentarer til regnskapet:

• Dugnadsinntektene for 2019 er store pga. at inntekter for eksamensriggdugnaden i 2018 ble
fakturert og utbetalt først i 2019.

• Inntektene/provisjonen fra Tryg forsikring gir en god trygghet i Tofs økonomi, og vi bør
minne medlemmene om mulighetene til å sette Tof som mottaker av støtte ved tegning av
forsikringer.

• Tof mottok forsikringsutbetaling for ødelagt vibrafon i 2018, mens en ny vibrafon ble kjøpt og
betalt i 2019. Forsikringspenger for xylofonen ble utbetalt i 2019, og ny ble kjøpt i 2019.

• Gjelden på 50 000,- til Hovedforeninga er avskrevet.
Kommentar fra revisor:

• Ved utlegg oppfordres Tofianitsjaren til å føre regnskap med bilag som sier noe om formål,
hvem som har lagt ut penger, sum og dato for tilbakebetaling. Bilagene bør signeres av
styreleder og et styremedlem, ev to styremedlemmer. Dette fører til en bedre kontroll og
oversikt for kasserer, og gjør jobben til revisorene mer oversiktlig.

o Styret tar oppfordringen til etterretning
• Revisjon: revisorene har, utover det ovenforstående ingen merknader



• Balanse 2019
o Posten for ikke innbetalte kontingenter er ikke riktig, da den er medregnet

kontingentkrav for 2020

Regnskapet ble enstemmig godkjent.

d) Saker fremmet av Janitsjarens styre og medlemmer:

1. Fra styret: Justering av kontingenter for Janitsjaren, gjeldende fra og med høst 2020

• Ordinær medlemskontingent økes fra 2.300,- til 2.600,- per år (faktureres med 1.300,- per
ha Ivå r).

• Studentkontingent beholdes uendret (kr 1.200,- per år fakturert med kr 600,- per halvår).
• Konservatoriestudenter kan søke om å fritas for kontingent mot at de inngår bindende avtale

om å bidra som instruktør på sitt hovedinstrument på minimum to gruppeøvinger pr semes
ter.

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

Justering av kontingent ble enstemmig vedtatt, og blir gjeldende fra høsten 2020.

2. Fra medlemmer Markus Setsås Borge og Ulrikke Stenvold: Endring av øvingstid

• Det ble stemt over følgende endringsforslag:

A — Øvingstidspunkt til 18.30 — 21.30

B — Øvingstidspunkt til 19.00 — 21.30

Forslag A fikk to stemmer, og forslag B fikk 4 stemmer

Deretter ble det stemt over endret øvingstidspunkt, eller å beholde dagens øvingstidspunkt.

Det ble vedtatt å beholde dagens øvingstidspunkt med 14 mot 4 stemmer.

e) Plan, budsjett, herunder medlemskontingent og Iangtidsbudsjett.
Plan og budsjett ble vedtatt for foreslått

f) Valg:
Valgkomiteen la frem følgende innstilling:

Leder for et år: Ole Johan Tennvassås

Styremedlem for to år: Andre Hyni Halvorsen og Rita-Bente Kårstad

Varamedlemmer for et år: Marit Waaseth, Eigil Møller og Bjørn Ellingsen

Revisorer for ett år: Irvin Nordling og Rasmus Karstad

Styrets innstilling til valgkomite for et år:

Tore Aasbak — leder for valgkomiteen

Kirsten Johannessen og Jon Erling Solheim - medlemmer i
valgkomiteen

Alle som ble foreslått til verv ble enstemmig valgt av årsmøtet.

Møtet hevet kl. 19.30

Ref. Jeanette Selnes Flosand

U eiot UCL

(Y \
J


