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Lover for Musikklaget BRAGE

§1
Navn og organisasjon
Lagets navn er Musikklaget Brage, og er stiftet i 1907. Laget er tilsluttet
Norges Musikkorps Forbund.
§2
Formål
Lagets formål er å gi interessert ungdom, og andre, anledning til å spille,
søke å vekke sans og interesse for god musikk.
§3
Medlemsskap
Søknad om medlemskap rettes til styret, som avgjør søknaden etter
eventuell prøvetid. Nedre aldersgrense for medlemskap skal være i
samsvar med NMF´s lover. Ethvert medlem forplikter å delta på lagets
prøver og arrangementer.
Gruppeleder, korpssjef, et av styrets medlemmer eller dirigent skal i god
tid varsles om forfall. etter to forfall der slikt varsel ikke er gitt, skal
medlemmet tilskrives og bli gjort oppmerksom på sitt ansvar. Forfall ved
generalprøver og offentlige opptredener skal varsles kun til leder eller
dirigent.
Lagets medlemmer plikter å informere styret om medlemskap i annet
korps/orkester. Et medlem som viser liten interesse eller på annen måte
skader laget, kan av styret suspenderes til første årsmøte, da eventuelt
fortsatt medlemskap skal avgjøres. Medlemmene er ansvarlig for
instrumenter, noter og effekter de får utlevert som tilhører laget. For
skader som oppstår ved skjødesløs behandling av lagets eiendeler, kan
styret pålegge medlemmene erstatningsplikt.
For opptreden i uniform gjelder NMF´s regler.
For øvrig plikter medlemmene å rette seg etter de pålegg som styret
måtte gi.
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§4
Støttemedlemmer
Støttemedlemmer bør takes opp i størst mulig grad. De har ikke
stemmerett og er ikke valgbare som tillitsmenn. Støttemedlemmer kan
ikke pålegges spesielle plikter, men må vise seg lojale overfor lagets
lover.
§5
Æresmedlemmer
Til æresmedlemmer kan utnevners personer for særlig fortjenestefullt
arbeid for laget.
Æresmedlemmer utnevnes av årsmøte etter innstilling fra styret, og med
minst 3/4 flertall. Alle medlemmer kan overfor styret skriftlig fremsette
forslag på æresmedlemmer.
Æresmedlemmer har et regulert medlems rettigheter, men ingen
forpliktelser.
§6
Permisjoner og utmeldinger
Ethvert medlem kan gis permisjon i inntil 1 -ett- år sammenhengende.
Søknad om permisjon stiles til styret, som plikter å vurdere om grunnen
er god nok, og eventuelt innvilger permisjonen.
Ved særlig høve kan styret gi permisjon utover ett år. Utmelding av laget
må foretas skriftlig til styret. Ved utmeldelse skal lagets eiendeler
innlevers til materialforvalter/arkivar.
§7
Kontingent
Årsmøtet avgjør om det skal være medlemskontingent, og fastsetter
eventuelt størrelsen på denne.
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§8
Årsmøte - administrasjon
Årsmøte er lagets øverste myndighet og holdes hvert år i januar. Det
innkalles med minst 14 dagers varsel.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende
senest 8 -åtte- dager før årsmøte. Forslag om lovendring 14 -fjortendager før.
Årsmøte er beslutningsdyktig når halvdelen av lagets stemmeberettige
medlemmer er tilstede.
Møter ikke halvdelen, innkalles det til nytt årsmøte med 8 -åtte- dagers
varsel. Dette er beslutningsdyktig uansett frammøte.
På årsmøtet behandles:
- Årsmelding
- Revidert regnskap
- Valg i henhold til § 12
- Fastsettelse av kontingent
- Innkomne saker
§9
Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte skal sammenkalles når minst 3 -trestyremedlemmer forlanger det, eller når minst 1/3 av lagets medlemmer
framsetter krav om dette.
Krav om dette må være skriftlig og nevne den eller de saker som ønskes
behandlet. Kravet stiles til styret og skal være undertegnet av
forslagsstillerne.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker som
vedkommer kravet om et slikt møte, og som er gjort kjent ved
innkallingen.
Ekstraordinært årsmøte innkalles skriftlig med minst 14 -fjorten- dagers
varsel.
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§10
Styret
Styret består av 5 -fem- medlemmer:
- Leder
- Nestleder
- Sekretær
- Kasserer
- Styremedlem
Det velges tre varamenn til styret.
Styret velges av årsmøte. Lederen ved særskilt valg for ett år. For øvrig
konstituerer styret seg selv.
Valg av styrets medlemmer er for 2 -to- år, således at lederen og to
styremedlemmer er på valg hvert år. Første gang etter loddtrekning.
Styret innkalles og ledes av lederen. Styret kan også innkalles når 3 -treav styremedlemmene forlanger det.
Styret er ansvarlig for lagets drift. Ansettelse av dirigent skjer ved styret
og musikkutvalg i plenum.
Styret behandler dog lønnsspørsmål alene.
Styret er ansvarlig for at øvingsplan blir oppsatt og bestemmer hvilke
konserter/arrangementer laget skal delta i. i slike spørsmål bør dog styret
rådføre seg med musikkutvalget.
Styret har fullmakt til å oppnevne andre komiteer / utvalg etter behov.
Styret kan utarbeide instrukser for lagets tillitsvalgte og underkomiteer.
Disse kan dog ikke tilsidesette lagets lover.
Styret skal føre møteprotokoll og bør holde medlemmene underrettet om
de saker det arbeides med.
§11
Musikkutvalg
Musikkutvalget som består av 3 -tre- medlemmer samt dirigent velges på
årsmøtet. Lederen ved særskilt valg.
Musikkutvalget setter opp konsertprogrammene og velger ut musikk til
de arrangementene som styret bestemmer. Musikkutvalget setter opp
øvingsprogram, legger planer og søker nye veier for å høyne det
musikalske nivå innen laget.
Musikkutvalget sammen med styret ansetter dirigent.
Musikkutvalg og vedkommende gruppeleder konsulteres ved opptak av
nye medlemmer.
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§12
Valg
Foruten styre og musikkutvalg velger årsmøtet:
• 2 revisorer
• 2 arkivarer
• 1 ordensperson
• 1 materiellforvalter
• 1 korpssjef
• 1 webansvarlig
• representant til NMF
• valgkomite bestående av 3 medlemmer
Alle valg foregår skriftlig dersom det er mer enn ett forslag, eller dersom
et eller flere medlemmer krever det. Ved valg av leder kreves absolutt
flertall, for de øvrige valg simpelt flertall. Ved stemmelikhet avholdes
omvalg.
Alle aktive medlemmer har stemmerett og er valgbare.
Gjenvalg kan finne sted, men et medlem har rett til å unnslå seg for valg
for så lang tid han har fungert i vervet.
§ 13
Oppløsning
Beslutning om oppløsning kan bare tas på årsmøte og krever 2/3 flertall.
krever minst 8 -åtte- medlemmer å fortsette lagets drift, kan laget likevel
ikke oppløses.
I tilfelle beslutning om nedleggelse blir tatt, velger årsmøte 5 -femmedlemmer til å forvalte lagets eiendeler.
Disse fem kontakter kretsen som sammen bør forsøke å gjenopprette
laget.
Hvis det ikke lykkes innen 5 -fem- år, kan disse fem bestemme at
eiendelene skal tilfalle en institusjon som fremmer musikklivet i
Spjelkavik eller kommunene for øvrig.
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§ 14
Lovendring
Endring i disse lover kan bare skje på ordinært årsmøte og må oppnå
minst 2/3 flertall. Forslag til lovendring må være styret i hende senest 14
dager før årsmøtet.

--- ooo ---

Disse lover er vedtatt på årsmøtet 14. juni 2003, og trer i kraft
omgående.
Tidligere lover av 15. juni 1993 går ut.
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UTMERKELSER FOR MEDLEMMER I MUSIKKLAGET BRAGE
Medlemsknapp: Skal være i sølv og formet som korpsets logo.
Kriterier for tildeling: Musikklaget Brage´s medlemsknapp kan selges til
alle medlemmer etter at 1. gangs kontingent er betalt.
15 års medlemskap: Musikklaget Brage´s bordbanner m/navneplate,
horisontalt liggende, inngravert 15 år.
Kriterier for tildeling: Banner tildeles etter 15 års medlemskap,
inkl. aspiranttiden. Vedkommende må ha minst 50% oppmøte i de
respektive sesonger. Styret kan gi inntil 2 års dispensasjon.
25 års medlemskap: Musikklaget Brages 25 års merke. Merket
utformes som medlemsknappen, men i
Kriterier for tildelingen: Knappen tildeles etter 25 års medlemskap,
inkl. aspiranttiden. Vedkommende må ha minst 50% oppmøte i de
respektive sesonger. Styret kan gi inntil 2 års dispensasjon.
40 års medlemskap: Musikklaget Brage´s 40-års pokal. Pokalen skal
være i sølv og 10-12 cm høy. Brage´s knapp skal være påfestet og 40 år
skal være gravert i pokalen.
Kriterier for tildeling: Pokalen tildeles etter 40 års medlemskap,
inkl aspiranttiden. Vedkommende må ha minst 50% oppmøte i de
respektive sesonger. Styret kan gi inntil 2 års dispensasjon.
Utmerkelsene utdeles ved årsmøte, årsfest, jubileumsfest eller ved andre
passende anledninger.

Musikklaget Brage spiller når:
• Medlemmer gifter seg
• Ved runde dager som 50 og 70 år
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EKSTERNE HEDERSTEGN
Hos NMF M&R søkes det om følgende hederstegn for medlemmer som
oppfyller kravene:
Bordbanner: Banneret kan utdeles til personer med 30 års utøvende
medlemskap i korps. Tildeling kan skje tidligere dersom personen har
utført betydelig administrativt arbeid i korps, krets eller forbund.
Tinnfatet: Hederstegnet kan tildeles personer med 50 års utøvende
medlemskap i korps. Tildeling kan skje tidligere dersom personen har
utført et svært betydningsfullt administrativt arbeid i korps, krets eller
forbund.
For nærmere informasjon om kriterier og søknadsskjema kan en ta
kontakt med NMF Møre og Romsdal.
Hos NMF sentralt søkes det om følgende hederstegn for medlemmer
som oppfyller kravene:
Åremålsmedaljer: Åremålsmedaljene forekommer i disse valørene:
20 års medlemskap – bronse + diplom
30 års medlemskap – sølv + diplom
40 års medlemskap – gull + diplom
Tildeles personer som har dokumentert henholdsvis 20, 30 og 40 års
aktivt medlemskap i korps som er tilsluttet NMF.
Hederstegn for dirigenter: Kan tildeles dirigenter og instruktører som
har utført et særlig godt arbeid gjennom flere år, og som i vesentlig grad
har bidratt til å høyne det musikalske nivå i korpsbevegelsen.
Fortjenestemedaljen: Fortjenestemedaljen kan tildeles personer som
har utført et fortjenestefullt og godt arbeid for korpsbevegelsen.
For nærmere informasjon om kriterier og søknadsskjema kan en ta
kontakt med NMF sentralt.
Søknadsskjema og kriterier finnes også på www.musikkorps.no
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UNIFORMS INSTRUKS FOR MUSIKKLAGET BRAGE
Jakke, mørk blå:
• 2 knapper med lyre i sølv, samt to mindre knapper med samme
motiv på armene.
• Brage-merke på venstre brystlomme
Bukse, mørk blå:
• Mørk blått/sort belte med enkel spenne (kjøpes selv)
Lue, mørk blå:
• Med krans og lyre i front
• Hvite reimer og knapper i sølv
Uniformsskjorte, hvit:
• lang arm (kjøpes selv)
Annet utstyr:
• Slips, mørk blått m/Brage-logo i sølv
• Mørk blå regnfrakk med påsydd Brage-merke på venstre bryst.
• Sorte sko (kjøpes selv)
• Sorte sokker (kjøpes selv)
Jakken kneppes med 1 knapp og lue brukes utendørs.
Regnfrakk brukes utendørs ved dårlig vær, beskjed vil bli gitt.

Husk at medlemmer i uniform representerer Brage og Norges
Musikkorps Forbund. Korrekt opptreden vil bli forventet. Alkohol nytes
ikke!
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