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Før vi starter

• Hva ønsker dere å sitte igjen med når vi går 
til lunsj?

• Hvordan få til det?

• Hva fungerer godt med arbeidet i ditt styre 
dag?

• Hvor er det noe å hente? Potensial.



Denne økta

Hva det innebærer å sitte i styret i en frivillig 
organisasjon

Sitte igjen med konkrete verktøy og nyttige tanker rundt 
struktur for å optimalisere styrearbeidet

Rutiner og rammer for styrearbeidet

Ta med til resten av styret



• https://musikkorps.no/

https://musikkorps.no/


Årsmøtet

Årsmøtet er det øverste organet i et korps. 

Det er på årsmøtet medlemmene kan 
være med å bestemme hva korpset skal bli 
fremover, og hvordan korpset skal arbeide.

Vedtak gjort av årsmøtet kan ikke endres 
av styret.



Styret

Styret skal forvalte og videreutvikle korpset på en forsvarlig måte 
i tråd med vedtekter, målsetning, handlingsplan og årsmøtets 
vedtak.

Styrets fremste arbeidsoppgave er å sikre god musikalsk 
opplæring og at hver øvelse i korpset gjennomføres på en 
inkluderende måte hvor alle føler seg sett, hørt og tatt på alvor. 
Dette er korpsets kjerneaktivitet.



Roller

• Styreleder

• Nestleder

• Kasserer

• Sekretær

• Styremedlem

• Varamedlem



Forventningsavklaring

• Produkt
Forventninger til innholdet?

• Prosess
Forventninger til arbeidsprosessen?

• Roller

• Tidsbruk



Styreevaluering

Motivert ut fra et ønske om kontinuerlig forbedring av styrearbeidet
Besvar på en skala fra 1 til 6. 

• Har styret tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å gjøre gode beslutninger?

• Har styret tilstrekkelig med møtepunkter og møtetid?

• Får det enkelte styremedlem benyttet de sterke sidene og den kompetansen den enkelte tenkte at var en nyttig 
kompetanse da han/hun gikk inn i styrevervet?

• Er det «takhøyde» nok i styret til at alle føler at de kan ytre sine synspunkter og meninger?

• Er styrevedtakene entydige og uten rom for tolkning i ettertid?

• Hvordan fungerer informasjonsflyten mellom AU og styret?

Hva er det sittende styrets sterke sider?

Hva er det sittende styrets svake sider?



SWOT



Styreevaluering

Hvilke forbedringstiltak kan innføres som vil bidra til å heve kvaliteten på styrets arbeid?

▪ Hvordan kan du selv bidra inn i en forbedringsprosess?

▪ Styreleder har ansvar for tilfredsstillende kompetanse i styret
Får styreleder utnyttet det enkelte medlems kompetanse til det beste for 
organisasjonens arbeid?



Styreinstruks

1. Grunnleggende utgangspunkt for styrets arbeid i henhold til vedtektene

2. Styreplan - årsplan

3. Styremøter og styrets arbeidsform 

4. Styrets sekretærfunksjon 

5. Innkallingsprosedyrer og forutsetninger 

6. Rapport til styret (daglig leder)



Styreplan - årsplan

▪ Styret har ansvar for økonomien og det er da nødvendig med minimum 4 møter. Styret 
avgjør selv øvre antall møter i forhold til behov, men oversikten viser de saker et styre 
skal ha behandlet i løpet av et år.

▪ Faste saker til hvert møte:

▪ Godkjenning og innkalling av sakliste 

▪ Godkjenning av protokoll forrige møte

▪ Rapport 

▪ Økonomi 

▪ Eventuelt 



Økonomi

Økonomi er en viktig del i en frivillig organisasjon. 

Økonomien / regnskapet er styrets ansvar. 

Noen korps fører regnskapet selv ved en valgt person mens andre velger å 
sette regnskapet bort til en ekstern regnskapsfører.





Protokoll vs referat

• Forskjellen er hovedsakelig at protokollen skal signeres og at den kun inneholder 
vedtakene. 

• Et referat har gjerne med hovedargumenter i diskusjoner, mens protokollen kun 
har med forslag og utfall av vedtak.

• Et referat vil normalt inneholde mer informasjon om hva som skjedde og hva som 
ble sagt enn en protokoll. Det er heller ikke vanlig å signere et referat. Det skal 
også settes opp protokoller fra møter man har med bedriften. Her har 
protokollene en litt annen og mer formell oppbygning.









Gantt
Excel



Kommunikasjon

Eierskap Motivasjon



Nyttige lenker

• www.prosjekthåndboka.no

• Lærende profesjonsmøter i skole og barnehage - v/Knut Roald
www.kslaring.no/mod/page/view.php?id=33139

• www.kulturskolebanken.no

• www.belbin.com

http://www.prosjekthåndboka.no/
http://www.kslaring.no/mod/page/view.php?id=33139
http://www.kulturskolebanken.no/
http://www.belbin.com/


Takk for i dag

Lisbeth Wathne Svinø

lisbeth.w.svino@nmh.no

48167707


