Godkjent på ordinært årsmøte 22. februar 2017

Årsmelding 2016
for
Molde Janitsjar
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Organisasjon
Ved årsmøtet i 2016 ble tillitsvervene i korpset fordelt slik:
Styret:
Funksjon
Styreleder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
1.varamedlem
2. varamedlem

Navn
Nils- Gunnar Solli
Eyvind Molvær Ohr
Kjell Ramstad
Bjarnhild Ulriksborg
Kirsti Strande
Aimee Sørensen
Bjørg Indbjør

Tid igjen i vervet

1 år
1 år
1 år

Valgkomité:
Navn
Marina Blø Einang (leder)
Thomas Sande
Astrid Møllersen Bell

2016
1 år
1 år
1 år

Revisorer:
Navn
Marit Aunan Nerland
May Liss Taklo

2016
1 år
1 år

2017
På valg
På valg
På valg
Ikke på valg
Ikke på valg
På valg
Ikke på valg

Ordenen «Trompeten»
NB! Medlemmene i Ordenen «Trompeten» blir ikke valgt av årsmøtet (utnevnes av styret)
Navn
2016
Vigdis Høstmark, leder
1 år
Lillian Sæther
1 år
Anne Marie Falch Melsæter
1 år

Arbeidet i styret:
Styret har i meldingsåret 2016 hatt 5 styremøter og behandlet 40 saker. En del saker har
også vært behandlet fortløpende på korpsøvelsene. Sakene som styret har behandlet
omhandler alle sider av driften av korpset.
Det har ikke vært arrangert medlemsmøter i meldingsåret.
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Et sammendrag av saker som er behandlet på styremøtene:
 Økonomi
 Nye avtaler med musikalske ledere (hovedkorps og signalkorps)
 Aktivitetsplaner
 Rekruttering
 Planlegging av ulike arrangementer, konserter, turer, øvelser m.m.
 Inntektsgivende arbeid
 Samarbeidsparter og sponsorer
 Jazzlogen, ny avtale
Styret har vært representer på møter i NMF Nordvest, Molde Musikkråd og på brukermøter
for Kulturhuset.

Medlemmene:
Molde Janitsjar har pr. 31.12.16 registrert 57 medlemmer i NMF.
Hovedkorpset: (gjelder ikke de som har permisjon) 43 medlemmer
Dirigent:
Leiv Skeidsvoll
Fløyte:
Lise Molund
Aimee Sørensen
Klarinett:
Agnes Mochau Hansen
Ingun Hungnes
Nils-Gunnar Solli
Hilde Ukkelberg
Marianne Misund
Kari Røvik
Vigdis Høstmark
Kornett:
Line Thorvik Thue
Kristine Dahle Skaldehaug
Miriam Goa
Bjørn Ståle Sildnes
Wenche Hovland Sæter
Ragnhild Holsvik
Unn Bjarnhild Rakvåg Ulriksborg
Thomas Sande
Horn:
Randi Nævdal Ottesen
Kristin Røbekk
Knut Are Karlson
Kjell Einar Årsland
Saksofon:
Gunnar Eikrem
Anne Marie Falch Melsæter
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Lillian Sæther
Eyvind Molvær Ohr
Kristin Thorvik Thue
Birgitte Lange
Reidun Nedrebø
Kirsti Strande
Terje Skaldehaug
Sondre Lange (aspirant)
Torfinn Melsæter
Arild Grønsberg
Mette Dahle Skaldehaug (aspirant)
Terje Kolstad
Tore Røberg- Nilsen
Andreas Grydeland
Kjell Arne Vaagen
Tore Lange
Marit Aunan Nerland
Christian Borgestrand
Anne Berit Moe Olsen

Trombone:

Baryton:

Tuba:

Slagverk:

Signalkorpset: 14 medlemmer, inkl. 1 tamburmajor
Musikalsk leder:

Kyrre Bjørdal Sæther

Tamburmajor:

Kari Marie Lerheim

Slagverk:

Marita Johansen Reitan
Kjersti Harnes
Annette Kristoffersen
Monika Ekremsæther
Bjørg Indbjør
Veslemøy Næss Nustad
Bente Myklebust
Marina Blø Einang
Gry Nordal
Trine Heggdal Kringstad
Astrid Møllersen Bell
Emma Viddal
Shona McNeil Sæther

Permisjon

Andre medlemmer:
Arild Brekken, Kjell Ramstad, Kyrre Bjørdal Sæther
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Æresmedlemmer:
Ingen æresmedlemmer utnevnt i 2016.
Korpset har tidligere utnevnt disse æresmedlemmene:
Endre Aasen, Kristian Larsen, Torbjørn Wiig Kleppen, Aksel Melsæter, Olaf Sættem, Einar
Strande, Jostein Jensen, Johan Astad, Per Aunan, Kolbjørn Venaas, Kjell Arne Vaagen, Marit
Aunan Nerland, Vigdis Høstmark, Otto Hammerø, Knut Ove Hagseth og Nils-Gunnar Solli.
Representasjon i andre organisasjonsledd:
Nils-Gunnar Solli har i 2016 vært regionstyreleder for NMF Nordvest. Hilde Ukkelberg er
styremedlem i Molde Musikkråd. Bjørn Ståle Sildnes sitter i valgkomiteen til NMF Nordvest.
Følgende medlemmer ble tildelt ordenen «Trompeten» i 2016:
Marit Nerland 50 år
Gunnar Eikrem 40 år
Lillian Sæther 35 år
Kirsti Strande 25 år
Thomas Sande 20 år
Tore Lange 20 år
Birgitte Lange 15 år
Tore Røberg–Nilsen 15 år
Reidun Nedrebø 10 år
Ingunn Hungnes 5 års diplom
Musikkutvalget:
Musikkutvalget er i løpet av høsten 2016 reorganisert og har slik sammensetning:
Bjørn Ståle Sildnes (leder)
Kirsti Strande
Terje Skaldehaug
Korpsets dirigent, Leiv Skeidsvoll, deltar i musikkutvalget. Musikkutvalget skal fungere som
et rådgivende organ til styret og dirigent i forhold til musikalsk planlegging av korpsåret.
Utvalget kommer med forslag til aktiviteter, repertoar og instruksjon.
Noteforvaltning:
Kirsti Strande har ansvaret for noteforvaltningen.
Hjemmesiden: www.moldejanitsjar.no
Hjemmesiden fungerer som informasjonskanal ut til medlemmer, sponsorer og andre
interesserte. Det er sekretæren i styret, Bjarnhild Rakvåg Ulriksborg, som er ansvarlig for
innhold og oppdatering.
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Instruksjon / øvelser – Hovedkorpset
Leiv Skeidsvoll var hoveddirigent og musikalsk leder for korpset i sesongen 2016.
Hovedkorpset har i vårhalvåret hatt 15 faste øvelser og høsthalvåret 17 faste øvelser. I tillegg
har korpset gjennomført helgeseminarer både vårhalvåret og høsthalvåret. Øvelsene forgår
på Kulturhuset i Statsråd Astrups gata på onsdager. Korpset har hatt økende medlemsmasse
og oppmøteprosenten på øvingene er god. Molde Janitsjar er et aktivt korps som vises i
bybildet gjennom ulike spillejobber og konserter.
Korpset har ikke deltatt på NM for janitsjarkorps i Trondheim i 2016.

Instruksjon / øvelser- Signalkorpset:
Signalkorpsets musikalske leder har i 2016 vært Kyrre Bjørdal Sæther. Marita Johansen
Reitan har bidratt med noe instruksjon til nye medlemmer.
Signalkorpset hadde i vårhalvåret 19 øvelser, samt seminar sammen med hovedkorpset.
Høsthalvåret har de hatt 16 øvelser. Øvelsene er på musikkrommet og i gymsalen på
Langmyra skole. Tirsdag er fast øvingsdag. Signalkorpsets øvelser følger skoleruta, men de
har også øvelse i høstferien og vinterferien. Når det nærmer seg påsketider blir øvelsene
flyttet ut for å øve marsjering.

Musikalsk aktivitet:
Huskonsert 13. januar
Den tradisjonelle julekonserten/
huskonserten gikk ut pga. sykdom i 2015, så vi
holdt derfor en huskonsert i januar isteden.
En hyggestund med ulike musikalske stykker.
Tur til Vågå med konsert 12. mars
Suksessen etter The Brazz Brothers i et nytt
konsept sammen med Vågå Musikklag m.fl. Vi
fikk invitasjon etter initiativ fra Leiv Skeidsvoll,
som er fra Vågå. Alle hadde en flott
konsertopplevelse og trivelig samvær med
andre musikere. Trofast bussjåfør var Bjørn
Ståle Sildnes.
Marsjseminar 29.-30. april
Som vanlig hadde vi marsjseminar før den store dagen. Instruktørene våre var de trofaste
dirigentene våre. Finpussing av marsjspilling og teknikk ble suksess.
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Grunnlovsdag 17.mai
Vårens vakreste eventyr startet som vanlig tidlig for medlemmene i Molde Janitsjar med
oppmøte på Kiwi Langmyrveien 07.15, fremføring av nasjonalsangen, oppmarsj gjennom
byen, spilling under kransenedlegging og til slutt frokost på Egon.
Deretter deltok korpset både i barnetoget og borgertoget i Molde sentrum.
I Reknesparken etter barnetoget og på plassen foran Molde Videregående skole etter
borgertoget spilte korpset til nasjonalsangene under ledelse av Nils-Gunnar Solli.
Oslo tur 27.-29. mai
I år klarte vi det, vi kom oss på tur til Oslo og Norsk Militær Tattoo. Fantastiske opplevelser
hele helga og toppen var da vi fikk lov å marsjere opp Karl Johan, til stor begeistring for bl.a.
Moldensere som er bosatt i Oslo området, og ikke minst for en større gruppe entusiastiske
turister.
Spilleoppdrag Gjensidige 21.august
Spilleoppdrag så tidlig i sesongen, og
det klarte vi med glans. Pangstart på
sesongen gjorde kanskje medlemmene
enda mer klar for å yte denne
sesongen? Den store overraskelsen
under arrangementet på
Romsdalsmuseet, var utdeling av prisen
«Årets Dugnadshelt» til Marit Aunan
Netland. Noe som også førte til at
korpset ble tildelt et pengebeløp av
Gjensidige Nordmøre og Romsdal.

Nominasjon til Nasjonal Frivillighetspris:
Marit Aunan Nerland ble også nominert, som en av ti personer, til den Nasjonale
Frivillighetsprisen 2016 i regi av Frivillighet Norge. Masse flott PR for korpset og flotte
omtaler av Marit, noe som var vel fortjent med bakgrunn i hennes omfattende frivillige
innsats gjennom mange år.
Innflytterdagen 10. september
I øsende regn spilte vi oss gjennom Molde gater. Mange tilskuere og selvsagt den vante
«fanklubben» stilte som alltid trofast opp.
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Oktoberfest:
En gruppe fra korpset spilte tysk tradisjonsmusikk på årets oktoberfest på Løkta.
En hyggelig inntektsgivende aktivitet.

The Brazz Brother 11.-13. november
Videreføring fra fjorårets suksess, men med en ny vri. Denne gangen inviterte vi med oss alle
tre skolekorpsene i bysentrum på en spilleopplevelse av de sjeldne. Fredag, lørdag og søndag
gikk med til seminarspilling, mye latter og endte opp i en ny fantastisk musikalsk opplevelse.
Tilbakemeldingene er at dette var kjempekjekt og lærerikt for alle.
Juleavslutning, huskonsert 21. desember
Som juleavslutning dette året valgte vi en huskonsert på Kulturhuset. Åpent hus med
servering av gløgg og kaker fra klokken 20.00. veldig godt oppmøte og en hyggelig stund.
Signalkorpset fikk også vist seg fram, og hadde en ny trommemarsj de spilte for oss.

Annen aktivitet/ dugnad:
Vaktoppdrag ved Bjørnsonhuset
Molde Janitsjar har også i 2016 hatt vaktoppdrag ved Bjørnsonhuset i samarbeid med
Scandic Seilet Hotel. Kjell Arne Vaagen har hatt ansvaret for å koordinere denne ordningen.
De fleste medlemmene stiller opp på denne dugnaden, som er en viktig aktivitet for å skaffe
inntekter til korpset.
Ingen varetelling i 2016.
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Jazzlogen – daglig gateparadeband under jazzfestivalen
Molde Janitsjar har administrert driften av Jazzlogen også i 2016, etter avtale med
Moldejazz. Korpset har hatt dette oppdraget hvert år f.o.m. 1998, og som tidligere har det
vært tre helgesamlinger i vårhalvåret og oppdrag under hele festivaluka. Ytre Suløens Jassensemble har stått for opplæring, og har den musikalske ledelsen.
Det er ungdommer i alderen 14 – 20 år fra Møre og Romsdal som er målgruppa for
prosjektet. Siden det var svær få påmeldte ved første samling i januar, satte prosjektgruppa i
gang et rekrutteringsarbeid frem mot andre samling, og fikk doblet antall medlemmer. Også
ungdommer fra Sogn og Fjordane fikk tilbudet, men ingen derfra meldte seg.
Kirsti Strande fortsatte i prosjektgruppa fra året før, Agnes Mochau Hansen og Ragnhild
Holsvik (prosjektleder) var nye for 2016. Etter hvert knyttet Knut Are Karlson seg til gruppa. I
tillegg har mangeårig medlem i Jazzlogen, André Gjørven, bidratt med diverse forefallende
oppgaver. Solveig Nerland Flemmen har ført regnskapet, og fulgte paraden noen dager.
Avtroppende leder i 2015, Anne Marie Falch Melsæter, har gitt støtte i å føre arbeidet
videre. Hun var også støtte under festivaluka og tok på seg å ha ansvaret de to siste dagene i
jazzfestivalen siden Ragnhild var opptatt med bryllup i familien. Torfinn Melsæter hjalp også
til hver dag under paraden, med trafikkregulering v/rundkjøringa.
For å sikre nok påmeldte til 2017 ble det satt i gang rekrutteringsaktiviteter høsten 2016. Det
ble åpnet opp for at ungdom fra «hele landet» kan melde seg på, og 3 rollups og 200 flyers
ble brukt som informasjon i diverse sammenhenger. Kontakt med kulturskoler i
nabokommunene bidro også til flere medlemmer.
Elektronisk påmeldingsskjema ble tatt i bruk, og administreres fra jazzfestivalens
hjemmeside. Dette har spart prosjektgruppa for mye arbeid.
Prosjektet bidrar til allianse- og omdømmebygging på et bredt plan. Konkret gir det litt
penger i korpskassa (avtalen med Moldejazz), og det er knyttet kontakter med ungdommer
som kanskje vil spille i Molde Janitsjar etter hvert (rekruttering).
Prosjektgruppa fortsetter arbeidet i 2017, og Solveig Flemmen vil fortsatt bistå med
regnskapet. Det foreligger egen årsrapport og eget regnskap for Jazzlogen.

Årsmøte/ årsfest
Årsmøtet 2016 ble avviklet på Kulturhuset onsdag 3.februar. Det ble også avholdt
ekstraordinært årsmøte onsdag 24.februar på Kulturhuset.
Årsfesten gikk av stabelen lørdag 13.februar på Reknesstabburet (Romsdalsmuseet). Det var
grovmessingen som var arrangørgruppe, og de hadde lagt opp til en spansk aften. Både
maten og stemninga var god, og som vanlig hadde korpset en kjekk årsfest.
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Utstyr og materiell:
Instrument og utstyr
Det ble gjort en gjennomgang av signalkorpset sine trommer, og skiftet skinn på de som
trengte dette. Det er kjøpt inn en ny barytonsaksofon til stor glede for Eyvind Ohr. Det ble
kjøpt inn en ny lett basstromme til Signalkorpset. Kirsti Strande er instrumentforvalter.
Felleseid inventar og utstyr
Molde Janitsjar har eierfellesskap om et paukesett sammen med Molde Brass Band,
Romsdalsorkesteret og Molde Musikkråd. I 2012 ble det gamle paukesettet med fire pauker
byttet ut, og et nytt sett med fem pauker ble kjøpt inn.
Uniformer
Oppjustering og rydding av uniformslager har også vært i fokus i 2016. Kirsti Strande har
hovedansvaret for uniformene med hjelp fra Marit Aunan Nerland.
Uniformene til korpset trenger sårt en oppgradering.
Noter og instruksjonsmateriell
Det er kjøpt lite notemateriell i løpet av året. Det vises til notearkivet.
Kontorutstyr
Ingen store innkjøp til kontoret i 2016.

Sponsorer
I 2016 har korpset hatt disse samarbeidspartene/sponsorene:
Sparebank1 SMN, BilXtra, Scandic Seilet/Bjørnsonhuset, Oskar Sylte Mineralvannfabrikk AS.
Ander støttespillere
Korpset har i 2016 søkt og fått midler fra:
Kulturmidler Molde Kommune
Stadionfondet (Stiftelsen Aker stadion)
Prosjekt tilhørighet
Også i 2016 har korpset vært med på denne ordningen. Den går ut på at dersom korpset
selger sesongkort for MFK, får korpset tilført samme beløp som MFK, fra en pott som Kjell
Inge Røkke har gitt som stimuleringstiltak for å få mer folk på Aker stadion, og samtidig
støtte ulike lokale tiltak/frivillige organisasjoner.
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Mange bedrifter og privatpersoner er med og støtter Molde Janitsjar gjennom
“Prosjekt Tilhørighet”:
BilXtra
Slatlem Molde
MoldeJazz
Oskar Sylte AS
Romsdal Trafikkskole
Otto Hammerø
Terje Skaldehaug
Jostein Ukkelberg
Knut Ove Hagseth
Nils-Gunnar Solli
Kjell Nerland
Lillian Sofie Rakvåg

Støttemedlemmer i 2016:
Lillian Sofie Rakvåg
Arne Frostad
Øyvind Flemmen
Sigdis og Kåre Lange
Inger Mette og Tor Egil Heimen
Gørhild Strømme Oshaug og Stein Berg Oshaug
Hans Ohnstad
Bjørn Nilsen
Gerhard Hestad
Odd Giske Blikås
Rolf Silset
Anneli Talsethagen
Asbjørn Ulriksborg
Grasrotandelen
Molde Janitsjar får også en liten pengestøtte ved at noen tippere har valgt å støtte Molde
Janitsjar gjennom Grasrotandelen fra Norsk Tipping.
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Romsdals Budstikke 151116: Reportasje etter konsert i Bjørnsonhuset 131116
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Molde Janitsjar retter en hjertelig takk til alle gode støttespillere / sponsorer
/ samarbeidsparter i 2016
Sparebanken Midt-Norge

Scandic Seilet Hotel / Bjørnsonhuset

Gjensidige Nordmøre og Romsdal

Kulturtjenesten og Molde kulturskole

Takk

til

MoldeJazz

for

samarbeidet om Jazzlogen

Takk også til NMF Nordvest,
samt Molde musikkråd og
samarbeidende organisasjoner
om bruken av Kulturhuset.
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