
 

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

ÅRSMØTEPROTOKOLL til årsmøte 2022 
  

Foreningen for klassisk gitar i Norge (FKGN)  
 

Nettmøte lørdag 23. april 2022 kl. 11.00 
 

Tidsplan 
 

11.00   Oppmøte og registrering.  
11.10   Årsmøte  
12.30  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 

 
 

 
Tilstede: 
Asbjørn Voster, Kasim Abbasi, Nora Amanda Gundersen, Petter Richter, Reidar Edvardsen, 
Runar Kjeldsberg, Leonard Michelin-Salomon, Njål Vindenes. 
  
SAK 1: KONSTITUERING 
 
Sak 1.1. Valg av referent 
 
Styrets innstilling: Sekretær Kjetil Olav Heggelund 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 
 
 
Sak 1.2. Valg av møtedirigent 
 
Styrets innstilling: Styremedlem Reidar Edvardsen  
Vedtak: Enstemmig vedtatt 
 
 
Sak 1.3. Opprop og telling av tilstedeværende medlemmer (med betalt kontingent for 
2021) 
 
Styrets innstilling: Medlemslisten brukes som grunnlag for opprop.  
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I henhold til vedtektenes § 8 har medlemmer med betalt kontingent forslags-, tale- og 
stemmerett, andre deltakere har talerett.  
 

Vedtak:  
Antall stemmeberettigede medlemmer: 8 
 
 
 
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. I forbindelse med denne saken ble det 
vist til at vedtektene sier at årsmøtet fortrinnsvis skal skje i forbindelse med gitarkonferansen 
på NMH. Årsmøtet går inn for at neste årsmøte blir fysisk på NMH. Petter Richter sørger for 
det gis rom for det på konferansen. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 
 
 
Sak 1.5. Valg av en representant til tellekorps 
 
Styrets innstilling: Nora Amanda Gundersen  
Vedtak: Enstemmig vedtatt 
 
 
Sak 1.7. Valg av to personer til å skrive under protokollen 
 
Styrets innstilling: Lars Rosvoll og Asbjørn Voster  
Vedtak: Enstemmig vedtatt 
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SAK 2: STYRETS BERETNING FOR PERIODEN Mars 2021 – April 2022 
 

Styret 
 
Foreningen har siden årsmøtet 11. april 2021 hatt følgende styre: 
 
Leder              Marko Erdevicki (går ut av styret) 
Nestleder:   Nora Amanda Gundersen (går ut av styret) 
Sekretær:                           Kjetil Olav Heggelund (sitter 1 år til) 
Kasserer:   Asbjørn Voster (sitter 1 år til) 
Styremedlemmer:  Njål Vindenes (sitter 1 år til) 

                                      Reidar Edvardsen (går ut av styret) 
     Vararepresentanter: Kasim Abbasi (sitter 1 år til) 
                                               Christina Sandsengen (sitter 1 år til)  
    

Det er avholdt 4 styremøter i 2021 ett med det gamle og 3 med det nye styret (08.02.2021, 
18.05 2021, 08.09.2021 og 15.12.2021). 28 saker er behandlet og protokollert i perioden. 
 
Styremøtene har vært avholdt via Zoom. I tillegg har styret kommunisert på Messenger og e-
post. 
 
 
Viktige saker i perioden 
 
Nye tiltak 
- Styret har gjennomført en utsatt versjon av Den klassiske gitarens dag 2021 og er i ferd med å 

gjennomføre DKGD 2022 (https://klassiskgitarforening.com/2022) der UMM-finalister på 
klassisk gitar er gjester ved arrangementene. På grunn av pandemi-restriksjoner er arrangementene 
fordelt utover hele vårhalvåret 2022. 

- FKGN har startet samarbeid med Terra Artis Lanckorona, en polsk gitarforening. 
- FKGN er blitt medlem i Norsk Musikkråd og er nå representert med vararepresentant i 

fordelingsutvalget til Norsk Musikkråd (Roy Henning Snyen). Utvalget fordeler støtten til drift av 
landsdekkende musikkforeninger. 
 

Videreføring av tidligere saker 
- Til tross for pandemien fikk vi til en kortversjon av «Den klassiske gitarens dag» i perioden 

oktober-desember. Det ble gjennomført 4 konserter/arrangementer med utøvere på alle nivåer fra 
kulturskoleelever til profesjonelle. https://klassiskgitarforening.com/2021 

- Vi fortsatte med å promotere arrangementer av foreningens medlemmer og samarbeidspartnere 
via foreningens Facebook side. 

- Støttet en prisvinner på klassisk gitar fra fjorårets UMM med å gjennomføre en konsert.  
- https://www.facebook.com/events/3119161645076534?ref=110 
- Søkt om midler fra Norsk musikkråd til drift av klubben for 2022.  
- Arrangert digitalt årsmøte juni 2021.  
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Økonomi 
Inntekter har kommet gjennom medlemskontingenten og driftsstøtte fra Norsk musikkråd. 
FKGN har pr. 31. 12. 2021 kr 124.478,48 på konto.  
 
Handlingsplan 
Styret har utarbeidet en handlingsplan for perioden frem til neste årsmøte som avholdes våren 
2023. Denne behandles på Årsmøtet i sak 7. 
 
 
Bergen, april 2022 
 
Marko Erdevicki                         Nora Amanda Gundersen     Asbjørn Voster     
Styreleder (sign.)                        Nestleder (sign.)                  Kasserer (sign.) 
   
Kjetil Olav Heggelund          Njål Vindenes                      Reidar Edvardsen 
Sekretær (sign.)            Styremedlem (sign.)          Styremedlem (sign.) 
 
               
 
Styrets innstilling: Styrets beretning for perioden godkjennes. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 
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SAK 3: REGNSKAP FOR PERIODEN 01.01.2021-31.12.2021 
 
Styret legger følgende regnskap fram for årsmøtet til godkjenning.  

.   

Inntekter 
Konto Bevegelse Budsjett i år Budsjett neste år 
3200 Kontingent medlemmer 34 400,00 34 400,00 34 400,00 
3410 Tilskudd 45 000,00 45 000,00 45 000,00 
8040 Renteinntekter 42,93 42,93 42,93 

 79 442,93 79 442,93 79 442,93 

    

Kostnader 
Konto Bevegelse Budsjett i år Budsjett neste år 
6100 Kontingent organisasjon 0,00 0,00 2 500,00 
6810 IT kostnader -5 020,31 5 020,31 5 020,31 
6940 Porto -177,00 177,00 177,00 
7170 Utlegg etter regning -2 695,00 2 695,00 2 695,00 
7770 Bank- og kortgebyr -298,00 298,00 298,00 
7779 Gebyr betalingsformidling -814,00 814,00 814,00 
7830 Tap på fordringer (ubetalt 
medlemskontingent) -7 500,00 7 500,00 7 100,00 

 -16 504,31 16 504,31 19 004,31 

    

Resultat 
Konto Faktisk Budsjett i år Budsjett neste år 
Sum 62 938,62 62 938,62 65 438,62 

 
 

April 2022 
 
Marko Erdevicki                         Nora Amanda Gundersen        Asbjørn Voster     
Styreleder (sign.)                        Nestleder (sign.)                  Kasserer (sign.) 
   
Kjetil Olav Heggelund          Njål Vindenes                      Reidar Edvardsen  
Sekretær (sign.)            Styremedlem (sign.)          Styremedlem (sign.) 
 
 
 

 
 

Styrets innstilling: Regnskapet for 2021 godkjennes. 
Vedtak: Godkjent for i år. Neste års oversikt kan inkludere fjorårets regnskap. 
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SAK 4: Medlemskontingent 
 

Medlemskontingent for 2021 videreføres: Studenter kr 100,- Entusiastisk amatør kr 200,- 
Profesjonelle utøver/pedagog kr 400,-. Sak 5.3 legges til dette punktet: Lokale norske 
gitarklubber/foreninger og klassisk gitar-arrangører betaler kr 500,- pr år 
 
Styrets innstilling: Medlemskontingent for sesongen 2022/23 godkjennes 

 
Vedtak: Enstemmig vedtatt  
 

 
 
SAK 5: SAKER SOM FORELEGGES AV STYRET 
 
SAK 5.1.  Endring av vedtekter: § 7. 
«Årsmøtet innkalles av styret med minst 3 måneders varsel» endres til: Årsmøtet innkalles av 
styret med minst 1 måneds varsel. 
      
Styrets innstilling: Endringen godkjennes 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt  
 
SAK 5.2. Regler for utdeling av midler: 

Støtte til arrangementer: 
Foreningen støtter 5 arrangementer med inntil kr 5000,-  
Foreningen har følgende kriterier for å gi støtte.  

1. Arrangører skal være norske gitarklubber/klassisk gitar-arrangører som kan vise til 
regelmessige arrangementer for klassisk gitar. Disse må bli medlem i foreningen for å få 
støtte. Medlemskap kan søkes på foreningens hjemmeside. 
(https://klassiskgitarforening.com/medlemskap). Arrangør som ikke er medlem, men som 
arrangerer konsert for utøver som er medlem i foreningen kan likevel bli vurdert til støtte. 
Arrangører som mottar støtte fra foreningen, skal informere om dette i all informasjon og 
annonsering av arrangementet. 

2. Offentlige eller private skoler/kulturskoler kan gis støtte, fortrinnsvis i forbindelse med «Den 
klassiske gitarens dag». Arrangører som mottar støtte fra foreningen, skal informere om 
dette i all informasjon og annonsering av arrangementet. 

3. Enkeltmedlemmer kan ikke søke for eget arrangement, unntatt gjennom de nevnte 
arrangører.  

4. Styret gis fullmakt til å justere reglene hvis styret ser behov for det. 
 

Frist for å søke støtte 2022 er 1. juni. 
Søknad med tidspunkt for og beskrivelse av arrangementet sendes til foreningens e-post: 
post@klassiskgitarforening.no  
 
Støtte til medlemmer 
Foreningen støtter medlemmer av foreningen med inntil kr 1500,- for deltagelse på 
kurs/seminar/festival med fokus på klassisk gitar. Medlemskontingent må være betalt for å få 
støtte. 
Frist for å søke støtte 2022 er 1. juni. 



 

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

Søknad med beskrivelse av hva støtten går til sendes til foreningens e-post: 
post@klassiskgitarforening.no 
 
Støtten gis til medlemmer med betalt medlemskontingent for 2021. 
Støtten utbetales etter mottatt kvittering fra medlem som søker. 
 

Styrets innstilling: Reglene godkjennes 
 
Vedtak: Følgende endring legges inn i reglene: Årsmøtet kom fram til at det bør legges til en 
søknadsfrist til så vi har 2 perioder. 
Forslaget ble deretter enstemmig vedtatt. 
 
SAK 5.3. I forbindelse med utdeling av midler har styret tidligere vedtatt at mottakere skal 
være medlem av foreningen. Også lokale foreninger/lag som søker støtte må være medlem.  
Kontingent for lokale foreninger/lag settes til kr 500,- pr år. 
 
Styrets innstilling: Forslaget til kontingent for lokale klubber/foreninger godkjennes 
 
Njål Vindenes fremmet forslag om at punkt 3 skulle utelates 
 
Vedtak: Diskusjon! : Opprinnelig forslag til kontingent for lokale klubber/foreninger ble 
vedtatt 5 mot 1 stemme. (Runar og Leo hadde forlatt møtet p.g.a. nettproblemer). 

 
 

 
SAK 6: INNKOMNE SAKER 
 
SAK 6.1. (Innsendt av Petter Richter) 

Etablere kontakt og melde foreningen inn i "Instrumenter i fokus" for i første omgang å 
kartlegge hvem som underviser klassisk gitar i Norge, hvem som spiller, og hvordan vi på sikt kan 
få flere til å spille klassisk gitar, samt øke nivået 
 

Styrets innstilling: Petter Richter gis fullmakt til å etablere kontakt på vegne av foreningen. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 
 
 
SAK 7: HANDLINGSPLAN 
 
Styrets forslag til handlingsplan for Foreningen for klassisk gitar i Norge er basert på 
foreningens vedtekter.  
 
Tiltak Beskrivelse Tidsrom 
Den klassiske gitarens 
dag 

Planlegge DKGD 2023 
 
 
 
 

Planlegging for 2023 starter 
høsten 2022 
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Vedlikeholde 
nettsiden/Facebook 
side 

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

Vedlikeholde 
informasjonsflyten på 
Facebook. Dette blir 
sekretærs oppgave, andre 
styremedlemmer kan også 
gis tilgang til å bidra. 

Rekruttere medlemmer 
 

Fortsatt fokusere på 
rekruttering via Den 
klassiske gitarens dag og 
ved å etablere 
støtteordninger for 
medlemmer og arrangører. 

 

Støtte og tilskudd til 
prosjekter.  

Foreningen arbeider for 
arrangementer under 
DKGD med innslag fra 
finalister fra UMM. 
Foreningen har vedtatt at 
arrangører også får støtte 
til andre gjesteartister på 
klassisk gitar etter vedtatte 
regler. Støtte kan utvides 
til andre arrangementer 
enn DKGD samt støtte til 
medlemmer som ønsker å 
delta på gitarfestivaler e.l. 
tiltak som fremmer den 
klassiske gitar. Midler deles 
ut etter regler fastsatt av 
FKGN (sak 4.2) 

 

   

 
Styrets innstilling: Styrets forslag til handlingsplan for FKGN for perioden mellom 
årsmøtene i 2022 og 2023 vedtas.  
 
Årsmøtet foreslår at sekretær og leder samarbeider om facebook. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 
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SAK 8: RAMMEBUDSJETT FOR NESTE PERIODE (01.01.2022-31.12.2022) 
 

Styret legger fram følgende forslag til rammebudsjett for 2022. Økning i 7790 Andre 
kostnader skyldes foreningens satsing på tilskudd til arrangører og medlemmer.  
 

Inntekter 
Konto Bevegelse Budsjett i år Budsjett neste år 
3200 Kontingent medlemmer 34 400,00 34 400,00 34 400,00 
3410 Tilskudd 45 000,00 45 000,00 45 000,00 
8040 Renteinntekter 42,93 42,93 42,93 

 79 442,93 79 442,93 79 442,93 

    

Kostnader 
Konto Bevegelse Budsjett i år Budsjett neste år 
6100 Kontingent organisasjon 0,00 0,00 2 500,00 
6810 IT kostnader -5 020,31 5 020,31 5 020,31 
6940 Porto -177,00 177,00 177,00 
7170 Utlegg etter regning -2 695,00 2 695,00 2 695,00 
7770 Bank- og kortgebyr -298,00 298,00 298,00 
7779 Gebyr betalingsformidling -814,00 814,00 814,00 
7790 Andre kostnader 0,00 0,00 85 000,00 
7830 Tap på fordringer (ubetalt medlemskontingent) -7 500,00 7 100,00 7 100,00 

 -16 504,31 16 604,31 103 604,31 

    
 
Styrets innstilling: Vedlagte forslag til budsjett godkjennes. 
Årsmøtet ønsker at det i fremtiden legges til kolonne for forrige periode. 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 
 
SAK 9: VALG 
 
SAK 9.1 Valg av styre 
 
Valgkomité valgt av årsmøtet 2021 har bestått av: Runar Kjeldsberg og Ann Elisabeth 

Ludvigsen 
 

Valgkomiteens innstilling: 
Leder: Asbjørn Voster (for 2 år)       
Nestleder: Foreløpig ingen kandidat     
Kasserer: Lars Rossvoll (for 2 år)      
Sekretær: Kjetil Olav Heggelund (ikke på valg)             




