HAMAR

JANITSJARSKOLE
- mer enn bare korps

INNMELDINGSSKJEMA 2021/2022
HAMAR JANITSJARSKOLE/NMF
- gjelder alle medlemstyper

Returadresse: HJSK Pb 484, 2304 HAMAR - Kopier i arkivskuff: Sekretær, kasserer.
kan også skannes og sendes på mail til Sekretær Ingeborg Kristiansen (kroi@online.no)
med kopi til kasserer Nils Erik Asmundvaag (nilserika@hotmail.com)

1 – Personopplysninger (fylles ut av alle)
Navn:
Adresse:
Postnr. og sted:
Mobiltelefon:

Fødselsdato:

Navn foresatt 1:

Navn foresatt 2:

E-post:

E-post:

Mobil:

Mobil:

Fødselsdato:

Fødselsdato:

Adresse:

Adresse:

Samtykker til at det benyttes
bilder av medlemmet:

☐ Ja

☐ Nei

2 – Medlemsopplysninger (fylles ut av alle)
☐ Aspirant
☐ Styre/varamedlem

☐ Musikant

☐ Dirigent

☐ Instruktør

☐ Andre

Føre opp funksjon nedenfor og fylle ut felt 3.

Disse må også fylle ut felt
3.

Fyll ut type styreverv nedenfor

Hovedinstrument:

Serienummer:

Bi-instrument:
Innmeldings- /ansettelsesdato:

3 – Dirigent/ Instruktøropplysninger (fylles kun ut for dirigenter/ instruktører)
Skal meldes inn i NMF:
Er ansatt av korpset:

☐ Ja
☐ Ja

☐ Nei
☐ Nei

4 - Forsikringsopplysninger: (fylles ut av alle)
Medlemskap i NMFs forsikringsordning:
Utøvende medlemmer i NMF blir automatisk innmeldt i NMFs forsikringsordning (tryg forsikring). Voksne styremedlemmer i skolekorps kan
velge å ikke forsikres gjennom NMF. Dirigenter/instruktører som er ansatt i korpset skal yrkesskadeforsikres, se veiledningen på baksiden for
mer informasjon.

Hvilken type forsikring:
Bare for styremedlemmer/ansatte/andre:

Dato

Underskrift

☐ Med instrument
☐ Ingen forsikring

☐ Uten instrument

Underskrift (Korpsets leder)
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VELKOMMEN SOM MEDLEM I Norges Musikkorps
Forbund og Hamar Janitsjarskole.
Norges Musikkorps Forbund (NMF) er åpen for alle som ønsker medlemskap i organisasjonen.
Medlemsfordeler:
●
Veiledning ved søknad om Voksenopplæringsmidler
●
Veiledning ved søknad om Frifondsmidler
●
TONO-avgift ved fremføring av musikk er inkludert i korpskontingent
●
Gunstig Forsikringsavtale med Tryg
●
Mulighet til å delta i Krets- og NM-konkurranser
●
Korpsene kan kjøpe fagplaner, emnehefter og annet materiell til bruk i korpsdriften
Medlemsforpliktelser:
●
Følge musikkorpset og NMFs vedtekter, reglement og lovlige vedtak
●
Betale kontingent til musikkorpset
●
Levere opplysninger som vist på dette skjema for registrering NMFs medlemsdatabase

UTFYLLING AV SKJEMAET
Skjemaet kan fylles ut av personen det gjelder, den foresatte eller av musikkorpsets styre.
Personen skal orienteres om at opplysninger om dem er formidlet til Norges Musikkorps Forbund.
Fødselsdato:

Må fylles ut. Nøkkelopplysning for å unngå dobbeltregistrering.
Grunnlag for statistikk og for dokumentasjon overfor offentlige myndigheter og for tilbud tilrettelagt for
ulike aldersgrupper. Dersom denne opplysningen mangler vil skjemaet sendes i retur til korpset.
Foreldrenes fødselsnummer bør også fylles ut.

Medlemskategori: Musikant / Aspirant /Styre/Dirigent /Instruktør/ varamedlem / andre osv.
Her skal det bare krysses for ett av alternativene.
For dirigenter og instruktører kan korpset velge om disse skal registreres som medlemmer eller om de
kun skal registreres som ansatte. Dette må derfor spesifiseres. Personer som er ansatt skal også
yrkesskadeforsikres gjennom NMF og dette gjøres på bakgrunn av felt 3. Se også under ”Forsikret” i
denne veiledningen for mer informasjon.

Verv/funksjon: Fyll ut verv i musikkorpsets styre, eventuelt andre tillitsverv eller funksjoner i korpset som f.eks.
korpsleder eller materialforvalter. Her spesifiserer en også eksempelvis om en ansatt er dirigent eller
instruktør.
Forsikret:

Fylles ut av ansvarlige leder. Fra og med 1.1.2001 er forsikring gjennom NMF obligatorisk. Type
forsikring må velges. Ved ev. skade vil det bli kontrollert om den som skaden angår er registrert med
forsikring og premie betalt innen fristen. Forsikringen er personlig og det er ikke tilstrekkelig at korpset
har betalt for et visst antall forsikrede.

Ikke-utøvende medlemmer og ansatte i korpset kan velge å ikke være forsikret gjennom NMF. Personer som er ansatt i
korpset som dirigent, hjelpedirigent, instruktør eller drillinstruktør blir automatisk Yrkesskadeforsikret dersom de er ført
opp som ansatte.
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KONTINGENTER OG LEIER 2022
1. KONTINGENTER FOR UTØVENDE MEDLEMMER:
Aspiranter:
3.200,-kroner pr. år
Juniorer, HJGK, HUK:
3.700,-kroner pr. år
B- medlemmer*:
1.300,-kroner pr. år
*(medlemmer som har A -medlemskap i andre korps)
Medlemmer som har permisjon:

700,- kr pr. år

Kontingenten dekker:
Korpssamspill, gruppeinstruksjon, seminarer, uniform, kontingent foresatte, medlemskontingent og
forsikringer i NMF som gir også gir ytterligere medlemsfordeler (se musikkorps.no/medlemsfordeler).
Fradrag i kontingent for medlemmer som har elevplass (instrumentundervisning) i Hamar
kulturskole:
Aspirantkorps, Junior og HJGK 1.600 kr/år
HUK 800 kr/år
Søskenmoderasjon (denne gjelder bare for medlemskontingenten):
1. barn:
Ordinær kontingent.
2. barn og påfølgende barn: 25 % moderasjon.

Medlemmer som ønsker å slutte, må melde dette skriftlig til HJSK. Elever i Hamar kulturskole må selv
melde seg ut av HKS om de ikke ønsker å fortsette med instrumentundervisning. Dette må skje innen
15. september / 15. januar. Dersom skriftlig utmeldelse ikke er mottatt innen fristen, må
medlemskontingenten betales for halvåret. Et medlem som ikke har levert HJSKs eiendeler eller står
til rest med kontingent/leie vil bli krevet ekstra kontingent lik permisjon inntil utestående er betalt.
Det henvises til Hamar Janitsjarskoles vedtekter § 11 angående kontingent og leieavgifter.

3. INSTRUMENTLEIE:
For instrumenter utlånt fra Hamar Janitsjarskole er leien fastsatt til 900,- kroner pr. år. Slagverkere
betaler 400,- kr. pr. år for bidrag vedlikehold av felles utstyrspark.
For medlemmer som kjøper ut instrumentet kommer innbetalt leie til fradrag i prisen.
Dette gjelder, fløyter, klarinetter, kornett/trompet. Andre instrumenter etter nærmere avtale.
4. LÆREBØKER OG NOTESTATIV:
Medlemmet må selv kjøpe lærebøker og notestativ
Kontingent og instrumentleie blir fakturert 2 ganger pr år.
Vedtatt av Årsmøtet i HJSK 8. februar 2022
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