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ÅRSMØTE 2019 
Protokoll 

  

Foreningen for klassisk gitar i Norge (FKGN)  
 

Norges musikkhøgskole fredag 29. mars 2019.  
 

Tidsplan 

 

16.00   Oppmøte og registrering.  
16.05   Årsmøte  
17.30  Slutt 
  
Årsmøtet har følgende saker til behandling: 
 
Sak 1  Konstituering 
Sak 2  Styrets beretning for perioden 
Sak 3  Regnskap for perioden 
Sak 4  Kontingent 
Sak 5  Saker som forelegges av styret 
Sak 6  Innkomne saker 
Sak 7  Handlingsplan  
Sak 8   Rammebudsjett for neste periode 
Sak 9  Valg 
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SAK 1: KONSTITUERING 
 
Sak 1.1. Valg av referent 
 
Styrets innstilling: Sekretær hvis tilstede 
Vedtak:  
 
 
Sak 1.2. Valg av møtedirigent 
 
Styrets innstilling: styrenestleder Runar Kjeldsberg 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 
 
 
Sak 1.3. Opprop og telling av tilstedeværende medlemmer 
 
Styrets innstilling: Medlemslisten brukes som grunnlag for opprop.  
 
I hht. Vedtektenes § 8 har medlemmer forslags-, tale- og stemmerett, andre deltakere har 
talerett. Det deles ut nummererte stemmesedler til medlemmer.  
Vedtak: Enstemmig vedtatt med følgende tilleggsbestemmelse: Årsmøtedeltakere som ønsket 
å bli medlem får også stemmerett på dette årsmøtet. 
 
Antall stemmeberettigede medlemmer: 13 
 
 
Sak 1.4. Godkjenning av innkalling og sakliste. 
 
Kunngjøring om årsmøtet, innkalling til årsmøtet og sakspapirer til årsmøtet er sendt ut 
innenfor de frister vedtektene fastsetter. Saklisten er satt opp i henhold til vedtektene.  
 
Styrets innstilling: Innkalling og sakliste godkjennes. 
Vedtak: Vedtatt med følgende tilleggsbestemmelse: Årsmøtesaker skal være innkommet 1 
måned årsmøtet. Årsmøtepapirer skal sendes ut 2 uker før årsmøtet. 
 
Sak 1.5. Valg av to representanter til tellekorps 
 
Styrets innstilling: Asbjørn Voster og Runar Kjeldsberg 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 
 
Sak 1.7. Valg av to personer til å skrive under protokollen 
 
Styrets forslag: Randall Avers og Runar Kjeldsberg 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 
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SAK 2: STYRETS BERETNING FOR PERIODEN MARS 2018 – APRIL 2019 
 

Styret 
 
Styret har siden årsmøtet 1.april 2018 hatt følgende styre: 
 
Leder              Randall Avers 
Nestleder:   Runar Kjeldsberg 
Sekretær:                           Ingrid Horvei Lyslo 
Kasserer:   Asbjørn Voster 
Styremedlemmer:  Frank Alexander Aarø 
    Ann Elisabeth Ludvigsen 
    Sven Lundestad 
    
Varamedlemmer: Jens Bang-Rasmussen og Fredrik Seines 
 
I perioden 1. september-1. desember var Roy Henning Snyen vikar i styret for Runar 
Kjeldsberg. 
 
Det er avholdt 2 styremøter i 2018 og et i 2019 med nytt styre. 15 saker er behandlet og 
protokollert i perioden. 
 
Styremøtene har vært avholdt via Skype. I tillegg har styret kommunisert på telefon, Facebook 
og e-post. 
 
 
Viktige saker i perioden 
 
Nye tiltak 
Det har vært styrets hovedoppgave å få etablert diverse medlemsfordeler: 
- FKGN har inngått avtale med noen konsertarrangører om å gi reduksjon i billettprisen til 

medlemmer som går på konserten. Motytelsen er annonsering av konserten på foreningens 
nettside og facebookside (sponset). Det er bl.a. inngått samarbeid med Guitar Nordic og Norsk 
gitarfestival. 

- Det er satt i gang med podcast-produksjon (Sven Lundestad). Første program ble lagt ut 1, februar 
i år. 

- Det er forsøkt å videreføre foreningens utgivelse av et tidsskrift. 
- FKGN har kjøpt inn bager med foreningens logo på som bl.a. gis til nye medlemmer. 
- FKGN har bevilget penger til en førstepris for årets vinner av Guitar Nordic konkurranse 31. mars 

2019. 
- Foreningens facebookside ved Ann Elisabeth Ludvigsen har vært svært aktiv i forhold til å 

videreformidle medlemmers og samarbeidspartneres arrangementer og nyheter. 

 
Videreføring av tidligere saker 
 «Den klassiske gitarens dag» ble arrangert 1. februar 2019, koordinert av FKGN i samarbeid 
med lokale arrangører i Norge. Formålet med arrangementet er å skape blest om den klassiske 
gitaren og lokale gitarmiljøer, samt synliggjøre den klassiske gitaren og FKGN i media. Det ble 
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totalt arrangert 10 konserter/arrangementer med utøvere på alle nivåer fra kulturskoleelever til 
profesjonelle.  
 
Arrangert årsmøte under Gitarkonferansen ved Norges musikkhøgskole i april 2018.  
 
 
 
Økonomi 
Alle inntekter har kommet gjennom medlemskontingenten. FKGN har pr. 31.12.2018 kr 
59 064,68 på konto.  
 
Handlingsplan 
Styret har utarbeidet en handlingsplan for perioden frem til neste årsmøte som avholdes våren 
2020. Denne behandles på Årsmøtet i sak 7. 
 
 
Oslo, mars 2019 
 
Randall Avers                         Runar Kjeldsberg     Asbjørn Voster     
Styreleder (sign.)                        Nestleder (sign.) Kasserer (sign.)  
  
Ingrid Horvei Lyslo                   Ann Elisabeth Ludvigsen  Frank Alexander Aarø   
Sekretær (sign.)            Styremedlem (sign.)          Styremedlem (sign.) 
 
Sven Lundestad 
Styremedlem (sign.)                
 
Styrets innstilling: Styrets beretning for perioden godkjennes. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 
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SAK 3: REGNSKAP FOR PERIODEN 
 
Styret legger følgende regnskap fram for årsmøtet til godkjenning.  

.   

Inntekter 
Konto Bevegelse Busjett i år Budsjett neste år 

3200 Kontingent medlemmer 11000   
8040 Renteinntekter 26,96   

Kostnader 
Konto Bevegelse Busjett i år Budsjett neste år 

6800 Kontorrekvisita(Styreweb) -2900   
7779 Gebyr betalingsformidling -710,6   
7790 Andre kostnader (inkasso) -1135,48   

Resultat 
Konto Bevegelse Busjett i år Budsjett neste år 

Sum 6280,88 0 0 

 
Notat 
18. august ble medlemskontingent sendt til foreningens 87 registrerte medlemmer. 29 
medlemmer har betalt medlemsavgift i 2018. 
Det er i perioden 14/3-2018-13/3 2019 blitt brukt kr 1883,55 i Facebook-ads. Disse utgiftene blir 
ført i 2019-budsjettet siden regning på beløpet ikke er kommet inn for utbetaling ennå. 
 

Oslo, mars 2019 
 
Randall Avers                         Runar Kjeldsberg     Asbjørn Voster     
Styreleder (sign.)                        Nestleder (sign.)   Kasserer (sign.)  
  
Ingrid Horvei Lyslo                   Ann Elisabeth Ludvigsen  Frank Alexander Aarø   
Sekretær (sign.)            Styremedlem (sign.)          Styremedlem (sign.) 
 
Sven Lundestad 
Styremedlem (sign.)                
 
 

 
 

Styrets innstilling: Regnskapet for 2019 godkjennes. 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 
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SAK 4: KONTINGENT 
 
FKGN er en nasjonal plattform for klassisk gitar. Styret mener at kontingenten bør være en 
symbolsk sum viser at medlemmene støtter FKGN og arbeidet som gjøres.. Siden så mange 
som 50 av foreningens medlemmer har valgt å ikke betale kontingent i 2018 foreslår styret at 
kontingenten reduseres til kr 200,- pr år for profesjonelle og pedagoger, og kr 100,-for 
studenter, amatører og andre interesserte. Dette tiltaket sammen med nevnte medlemsfordeler 
er et forsøk på å vinne medlemmene tilbake samt rekruttere nye. 
 
Styrets innstilling:  Kontingentnivået reduseres fra 400 til kr 200,- pr år for   
    profesjonelle og pedagoger, og fra kr 200 til kr 100,- for studenter,                

amatører og andre interesserte.    
 

Motforslag fra salen::  Kontingenten på kr 400,- for profesjonelle og pedagoger 
opprettholdes, studentkontingenten reduseres fra 200,- til 100,- 

 
Vedtak:  Motforslaget vedtatt 11 mot 2 stemmer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 www.klassiskgitarforening.no              Instagram: @klassiskgitar    www.facebook.com/klassiskgitar 

 
 
 
 
SAK 5: SAKER SOM FORELEGGES AV STYRET 
 
SAK 5.1.   

 
Styrets innstilling:   
 
Vedtak: 
 
SAK 5.2.  Valg av kandidater til valgkomiteen: Se punkt 9.2 

 
SAK 6: INNKOMNE SAKER 
 
Det er ingen innkomne saker.   
 
 
 
 
 
SAK 7: HANDLINGSPLAN 
 
Styrets forslag til handlingsplan for Foreningen for klassisk gitar i Norge er basert på 
foreningens vedtekter.  
 
Tiltak Beskrivelse Tidsrom 
Den klassiske gitaren 
dag 

Videreutvikle og 
promotere konseptet «Den 
klassiske gitarens dag» for 
2020. 
 
Det kan være en 
målsetning at dette kan 
utvikles til et nordisk 
arrangement  
 
 

Arrangementet avholdes 
første søndag i februar. 
 
Planlegging for 2020 starter 
før sommeren 2019  
 
 

Vedlikeholde 
nettsiden/facebookside 

Nettsidene er for mer 
statisk informasjon mens 
mer dynamisk aktivitet 
foregår på Facebook  

Vedlikeholde 
informasjonsflyten på 
Facebook. Dette har Ann 
Elisabeth Ludvigsen tatt 
seg av i inneværende 
sesong. 

Rekruttere medlemmer 
 

Fokusere mer på 
rekruttering. Den klassiske 
gitarens dag, 
gitarlærerkonferansen ved 
NMH og Norsk 
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gitarfestival på Hamar er 
eksempler på naturlige 
rekrutteringsarenaer for 
FKGN. 
 

Støtte og tilskudd til 
prosjekter.  

Foreningen gir tilskudd til 
førstepremien på Guitar 
Nordic i inneværende 
sesong, og er åpen for 
andre tiltak som kan 
støttes. 

 

   

 
Styrets innstilling: Styrets forslag til handlingsplan for FKGN for perioden mellom 
årsmøtene i 2019 og 2020 vedtas.  
 
Vedtak:  

 
 
SAK 8: RAMMEBUDSJETT FOR NESTE PERIODE 

 

Styret legger fram følgende forslag til rammebudsjett for 2019 
 

  Resultatregnskap 2018             Budsjett 2019 

Tekst Ut Inn Ut Inn 

Avgifter og gebyrer (bank) 710,60   900   

Prosjektutgifter 0,00   10 000,00   

IT-kostnader (styreweb, nettside, 

domenenavn, webhotell, SMS etc.) 2900   5 000,00   

Konsertstøtteordning (facebookads)  0,00   4100,00   

Medlemskontingent   11000   20 000,00 

Renter   26,96   30,00 

Summer 3610,60 11026,96 20000 20 030,00 

RESULTAT   11026,96   20 030,00 

 
Styrets innstilling: Vedlagte forslag til budsjett godkjennes. 
Vedtak: 
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SAK 9:VALG 
 
SAK 9.1 Valg av styre 
 
Valgkomité valgt av årsmøtet 2018 har bestått av: Marko Erdevicki og Marius Gundersen 

 
 

Valgkomiteens innstilling: 
 
Leder:     Randall Avers (ikke på valg) 
Nestleder:    Runar Kjeldsberg (ikke på valg) 
Kasserer:    Asbjørn Voster (ikke på valg) 
Sekretær:     Nora Amanda Gundersen (ny) 
Styremedlemmer:   Ann Elisabeth Ludvigsen (ny) 
                                                      Sven Lundestad (ikke på valg) 
Varamedlemmer: Fredrik Seines  
                               Jens Bang-Rasmusen           ?  
 
Vedtak: Årsmøtet velger følgende styre:  
Leder:     Randall Avers (ikke på valg) 
Nestleder:    Runar Kjeldsberg (ikke på valg) 
Kasserer:    Asbjørn Voster (ikke på valg) 
Sekretær:     Nora Amanda Gundersen (ny) 
Styremedlemmer:   Ann Elisabeth Ludvigsen (ny) 
                                                      Sven Lundestad (ikke på valg) 
Varamedlemmer:   Fredrik Seines  
                                  Jens Bang-Rasmusen  
 

 

 
SAK 9.2 Valg av valgkomité 

 
Følgende valgkomité er valgt med virkeperiode frem til årsmøtet i 2019: 

 
Valgkomite: Marius Noss Gundersen 
                    Marko Erdevicki  

 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 
 


