
 

 
 

Dato: Styremøte onsdag 21.08.2019 

Tilstede: Gerd Waage  

Bente Lyngaas Egeland 

Lars Rødne 

Lena Antonius (gikk tidlig) 

Audun Landmark 

Liljan Kristensen 

Arne Kolstad (deltok i begynnelsen) 

Forfall:  

Kopi til: Foreldre 

Arne Kolstad 

Janken Olsen - Hagen 

Referent: Liljan Kristensen 

 

SAK 1 – Faste saker 

Punkt  Ansvarlig 

1.1  Innkommen post/mail. 

- Invitasjon til KiS-U samling.  Dette er for musikanter 

som går på ungdomskolen. Invitasjonen sendes til dem. 

- Invitasjon til horndag for de som spiller horn. Denne 

invitasjonen har nok de aktuelle fått egen invitasjon til. 

 Sjekke posthyllen. 

- Ingen post. 

 Gjennomgang av referat fra sist. 

- ok 

 Sjekke Årshjulet for styret 2018-2019. 

- Rettes skikkelig på første styremøte etter årsmøte. 

 Sjekke årshjulet for foreldre 2019-2020. 

- Rettes skikkelig på første styremøte etter årsmøte. 

Styret 

 

SAK 2 – Økonomi / søknader 

Punkt  Ansvarlig 

2.1   Status økonomi. 

- Utsendt av Bente i forkant av styremøtet til styret, alt ok.  

Bente 

2.2  

 Status søknader. 

- Lena sjekker årshjulet og ser hva som må søkes på nå. 

Diverse frister nå i september. 

Lena 

 

 



SAK 3 – Diverse utstyr 

Punkt  Ansvarlig 

3.1 Instrumenter status.  

- Lena holder tråden i hva instrumenter/instrumentkasser 

vi skal kjøpe for penger som vi har fått tildelt av 

instrumentfondet og Lyse spirer. 

Lena 

3.2 Uniformer status.  

- Ok. 

Audun 

 

SAK 4 – Hvordan bli et større korps 

Punkt  Ansvarlig 

4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Hvordan bli et større korps er fast sak på styremøtene. 

 Det jobbes med oppstart av de nye 6 aspirantene. 

Håper det blir snart. Kommer egen info til dem. 

Styret / 

kulturskolen 

 

SAK 5 – Samarbeid med Øyane korpsene. 

Punkt  Ansvarlig 

5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Felles møte repr. felleskorpset på Hundvåg skal være 

4.september, Lars og Bente deltar fra Buøy. 

 Felles antrekk og fellesskapsfølelse i Felleskorpset v/ 

Lena. Lena og Helene Gram er komitee. Dette jobbes 

det videre med. 

 VIKTIG DATO Å MERKE SEG: 

Det vil være oppstartsseminar helgen 7-8 september 

på Roaldsøy skole. Det jobbes med at det skal være 

med overnatting. Egen info med tider osv. vil komme. 

Dette er oppstart til vår deltakelse på Stavanger Open 

2019. Seminaret vil være for hovedkorps og 

juniorkorpsene til Buøy, Roaldsøy og Skeie 

skolekorps. 

Det trengs foreldre til å være med å delta som hjelpere, 

gi beskjed dersom dere kan det,  

Dirigentene våre har ansvar for alt det musikalske men 

det trengs hjelp til alt annet rundt seminaret.  

 Andre datoer i forbindelse med Stavanger Open 2019 

som er bestemt er: 

- Seminar/øve helg på Skeie skole 8-10 november for 

alle musikanter (inkludert aspiranter) 

- Stavanger Open 16.november for alle musikanter 

(inkludert aspiranter). 

- Pizzakveld etter Stavanger Open, dato? For alle 

musikanter. 

 Dersom dere vil lese om Stavanger Open se her: 

https://stavangeropen.no/ 

 

 

Styret 

 

 

 

 

https://stavangeropen.no/


 

SAK 6- Dugnader /aktiviteter 

Punkt  Ansvarlig 

6.1  Bli kjent tur bare for Buøy 1.september, mer 

informasjon kommer i egen mail. Vi planlegger for 

grilling og bading på Langøy søndag 01.september.  

Dette er for både musikanter og familie. 

Styret 

6.2 Vaktplan for høsten er vedlagt referatet. Denne gjelder nå i høst 

bare for hovedkorps og juniorkorps. Se vedlegg. 

Styret 

6.3 Vedlagt er og årshjul for foreldre. Det er et dokument som vi vil 

prøve å oppdatere jevnlig, det vil alltid bli sendt ut i forbindelse 

med styremøte referatet. Viktig å sjekke jevnlig. 

Styret 

 

SAK 7– Eventuelt 

Punkt  Ansvarlig 

7.1 Årsmøte 18.september kl. 18.00. Egen mail sendt ut. 

Vi trenger nye styremedlemmer, ta kontakt dersom du er 

interessert. 

Styret 

 

 

 

 

 


