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Landsmøtesak 1.2004: Konstituering
A:

Åpning
Landsmøtet ble åpnet av stortingspresident Jørgen Kosmo, fylkesordfører og ordfører

B:

Navneopprop
Deltakerliste vedlagt

C:

Godkjenning av innkalling
Innkalling godkjent

D:

Godkjenning av dagsorden og saksliste
Saksliste og dagsorden godkjent

E:

Valg av møteledelse
Arild Eielsen, Agder
Trine Skei Grande, Oslo

F:

Valg av fullmaktskomité
Bjørn Ståle Sildnes, NMF Møre og Romsdal
Dagfinn Larsen, NMF Østfold
Elisabeth Sundkvist, NMF Troms

G:

Valg av redaksjonskomité
Egil Kristiansen, NMF Trøndelag, leder
Marit Jacobsen, NMF Oslo
Erik Rastad, NMF Vestfold

H:

Valg av protokollunderskrivere
Gøril Larsen, NMF Agder
Steinar Mangersnes, NMF Hordaland

I:

Valg av referenter
Lillian Grøsnes
Berit Handegard
Helga Sundal
Arnfinn Dalhaug

J:

Valg av reisefordelingskomité
NMF sentraladministrasjon forestår reisefordeling ut fra utleverte
regler/reisefordelingsskjema. Fordelingen skjer etter gjennomført landsmøte 2002.
Reisefordelingen gjelder kretsenes representanter ifølge vedtektene § 4.3b.Ved bruk av
egen bil regnes kr 2,- pr km

K:

Talerett
Talerett ble gitt til assisterende generalsekretær Ole Nilsen og deltakere i prosjektet
Ung i Teten.

Punkt C – K enstemmig vedtatt
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Landsmøtesak 2.2004: Årsmelding og regnskap for 2002
Vedtak:
Landsmøtet godkjenner årsmelding og regnskap for 2002 med kontrollkomiteen og
landsmøtets merknader.
Enstemmig vedtatt

Landsmøtesak 3.2004: Årsmelding og regnskap for 2003
Vedtak:
Landsmøtet godkjenner årsmelding og regnskap for 2002 med kontrollkomiteen og
landsmøtets merknader.
Enstemmig vedtatt

Landsmøtesak 4.2004: Fremtidig organisering av NMF
Forbundsstyrets forslag til vedtak:
A. Rammevilkår
1. Synliggjøring og politisk kamp for gode og riktige rammevilkår for
musikkorpsbevegelsen og de andre frivillige musikkorganisasjonen har prioritet nr 1
for kommende landsmøteperiode.
2. NMF er et forbund som organiserer alle typer musikkorps i Norge, på tvers av
besetningstyper og med medlemmer i alle aldersgrupper. På grunn av fellesskap og
størrelse opplever vi at nasjonale ordninger for driftstilskudd faller svært dårlig ut for
vår organisasjon. Det fremmes en begrunnet søknad til departementene om et
driftstilskudd som står i forhold til de sjangerorganisasjonene forbundet dekker og de
differensierte tjenester organisasjonen yter for skolekorps brass, skolekorps janitsjar,
amatørkorps brass og janitsjar og drill.
3. Landsmøtet nedsetter en arbeidsgruppe for å utrede muligheten for en inndeling av
forbundet i alders- og sjangerbestemte særforbund dersom søknaden om
driftstilskudd i forhold til de medlems- og aktivitetstilbud forbundet faktisk omfatter, blir
avslått. En evt. utredning fra arbeidsgruppen behandles på neste landsmøte.
B. Musikk
1.
Musikkfaglig utviklingsarbeid er en felles oppgave for alle ansatte i NMF ledet av
generalsekretæren v/musikksjef. Musikksjefen utarbeider plan og program for
arbeidet med utgangspunkt i NMFs handlingsplan og aktuelle utfordringer og
muligheter.
2.
Forbundsstyret og kretsstyrene mottar fortløpende korte oversikter over plan,
program og produkter fra dette arbeidet.
3.
Musikksjefen fastsetter rapporteringsrutiner for musikkfaglig arbeid etter drøftinger
med de ansatte.
4.
Musikkonsulentene har et særlig ansvar for å bygge nettverk med ressurspersoner
og kompetansemiljø og legge til rette for at NMFs musikktilbud når ut til musikkorps i
alle deler av landet.
5.
Det musikkfaglige utviklingsarbeidet - både innhold og arbeidsmåter – evalueres og
drøftes i ledermøtet.
6.
NMF søker å legge iverksetting og gjennomføring av musikkaktiviteter ut i
organisasjonen. Sentralleddet setter ut og gjennomfører tiltak i samarbeid med
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kretser og korpsmiljøer. Kretser setter ut og gjennomfører tiltak i samarbeid med
musikkorps/grupper av musikkorps.
C. Samhandling og utvikling i organisasjonen
1. NMF-organisasjonen har som mål å utnytte politiske, faglige og økonomiske ressurser
kostnadseffektivt gjennom samhandling og samarbeid med en klar målsetting om å
bedre medlemstilbudet og redusere kontingenten.
2. NMF har gode erfaringer fra kretssammenslåinger og regionssamarbeid og ønsker en
slik utvikling. Videre utvikling av tjenlige politiske og administrative enheter arbeides frem
gjennom konkret etablering av faste samarbeidsfora mellom tillitsvalgte og ansatte i
samarbeidende kretser/regioner. Kriterier for inndeling i samarbeidsregioner er ønske fra
kretsene, geografi og medlemstall.
3. For landsmøteperioden 2004-2006 etableres følgende regionale samarbeidsfora:
• NMF Nord-Norge (NMF Finnmark, NMF Troms, NMF Nordre Nordland og Sør Troms,
NMF Nordland)
• NMF Trøndelag og NMF Møre og Romsdal
• NMF Sogn og Fjordane og NMF Hordaland, NMF Rogaland og NMF Agder
• NMF Telemark, NMF Vestfold og NMF Buskerud
• NMF Østfold, NMF Oslo, NMF Akershus, NMF Hedmark og Oppland
4. Hvert av de regionale samarbeidsfora peker ut en leder som deltar i en
organisasjonsutviklingsgruppe sammen med tre representanter fra forbundsstyret og
generalsekretær.
5. Gruppen rapporterer til ledermøtene og forbundsstyret og forbereder sak til neste
landsmøte der forslag til fastere organisering framlegges. Vurdering av evt. ny
sammensetning av forbundsstyret inngår i arbeidet.
6. Forbundsstyret ønsker å intensivere politisk samarbeid gjennom arbeidet i ledersamling
og regionsmøter. Noen av disse møtene kan samordnes i tid og sted.

Forslag fra NMF Rogaland
1. Sentralleddet (Landsmøtet, forbundsstyret og sentraladministrasjonen)
•
•
•
•
•
•

Landsmøtet slår fast at sentralleddet har hovedansvar for
utforming av NMF’s overordnede policy
profilering og synliggjøring av korpsbevegelsen
arbeidet må å bedre korpsenes rammevilkår
musikkfaglig utviklingsarbeid i organisasjonen
arbeidsgiverpolitikk

Landsmøtet ønsker at arbeidet med å bedre rammevilkårene blir stryket i neste periode. Det
settes derfor ned en arbeidsgruppe for å utrede muligheten for å vurdere konsekvensene av
en inndeling av forbundet i alders- og sjangerbestemte forbund. Gruppens utredning
behandles på neste landsmøte.
Landsmøtet ønsker å styrke samarbeidet på nasjonalt plan med de andre frivillige
musikkorganisasjonene og ber forbundsstyret vurdere hvilke samarbeidsfora og
samarbeidskonstellasjoner som vil være mest aktuelle. Vurderingen forelegges ledermøtet i
september 2005 til behandling.

2. Kretsen som organisasjonens utøvende ledd.
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Landsmøtet opprettholder tidligere vedtak om at kretsene skal være det utøvende ledd i
NMF-organisasjonen. Det betyr at kretsene har primæransvar for
- profilering og synliggjøring på lokalplanet
- gjennomføring av arrangementer og opplæringsaktiviteter
- kontakt og oppfølgning i forhold til korpsene
I kommende periode ønsker landsmøtet at det arbeides for å styrke kretsene rolle. Det settes
derfor ned en arbeidsgruppe som skal vurdere muligheten for
- overføring av arbeidsgiveransvaret til kretsene
- større fristilling og ansvar når det økonomistyringen, herunder fastsettelse av
kretskontingenten
- overføring av arbeidsoppgaver fra sentraladministrasjonen til kretskontorer for
gjennom dette å styrke kretsene administrasjonsressurs
Arbeidsgruppens innstilling legges fram til behandling på ledermøtet i 2005.

3. Våre ansatte – organisasjonens viktigste ressurs?
NMF skal framstå som en dynamisk arbeidsgiver som gir ansatte utfordringer so rom for
faglig og personlig utvikling, men som også viser omsorg og omtanke for den enkelte.
Landsmøtet vi at det i kommende periode settes fokus på arbeidsgiverrollen med særlig vekt
på følgende områder:
Bemanning Personalpolitikk -

Styrkning av kontoreneKompentsedeling-

antall ansatte, behov og muligheter
Kompetansebehov i organisasjonen
Opplæring/kompetanseutvikling, nasjonalt og lokalt ansvar
Lønnsforhold og stillingsbenevnelser
Forsikrings- og velferdsordninger
Medarbeidersamtaler og oppfølging av den enelte
Samarbeid mellom kretser
Kontorfellesskap med andre
Kjøp og bytte av tjenester mellom kretser
Nasjonal kompetansebase

Landsmøtet forutsetter en plan for styrkning arbeidsgiverrollen i NMF vedtas av
forbundsstyret etter bred høring i organisasjonen.

4. Kretssamarbeid
Landmøtet ser et nærmere samarbeid mellom kretsene som ønskelig og nødvendig. Et slikt
samarbeid kan anta mange former, samarbeid om felles arrangementer, samarbeid om
stillinger, kjøp og salg av tjenester, samarbeid på politisk nivå, sammenslåing av kretser.
Landmøtet ser de som viktig at samarbeid, uansett form, er lokalt initiert og motivert av et
ønske fra de involverte. Landmøtet vil oppfordre til samarbeid, men vil ikke formalisere
samarbeidsstrukturer, eks. gjennom vedtak om opprettelse av regioner.
Landmøtet ber forbundsstyret frem til neste landsmøte gjennomføre en grundig evaluering av
kretssamarbeid som allerede er etablert og samarbeidstiltak som blir etablert i perioden for
gjennom dette å utvikle gode modeller for fremtidig organisering av vår virksomhet.

5. Musikkfaglig utviklingsarbeid
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De musikkfaglige arbeidet i NMF har en utviklingsside og en driftsside. Mens driftssiden i
hovedsak skal ivaretas på kretsnivå, vil utviklingsoppgavene være et nasjonalt ansvar. Dette
betyr ikke at ikke utviklingsoppgaver også kan initieres fra kretsplan, men gjennomføringen
må skje i forståelse og samarbeid med musikksjef.
Landsmøtet ser behov for en styrkning av det musikkfaglige utviklingsarbeidet i NMF. Slik
styrkning bør skje både ved en samordning av interne ressurser og nettverksbygging i
forhold til eksterne ressurspersoner og kompetansemiljø.
Det utarbeides plan og program for arbeidet med musikkfaglig utvikling i NMF. Landsmøtet
forutsetter at det opprettes ulike arbeidsgrupper for bestemt utviklingsoppgaver og at de
musikkfaglige ansatte i NMF benyttes i slike arbeidsgrupper. Landsmøtet godkjenner at
musikkfaglig tilsatte i kretsene kan disponeres til slike oppgaver i en del av sine stillinger.
Det musikkfaglig utviklingsarbeidet evalueres fortløpende, og plan, program og
evalueringsrapporter drøftes i ledermøter.

Redaksjonskomiteens omforente forslag:
Forbundsstyrets og NMF Rogalands omforente forslag til vedtak:
A. Rammevilkår
1. Synliggjøring og politisk kamp for gode og riktige rammevilkår for
musikkorpsbevegelsen og de andre frivillige musikkorganisasjonen har prioritet nr 1
for kommende landsmøteperiode.
2. NMF er et forbund som organiserer alle typer musikkorps i Norge, på tvers av
besetningstyper og med medlemmer i alle aldersgrupper. På grunn av fellesskap og
størrelse opplever vi at nasjonale ordninger for driftstilskudd faller svært dårlig ut for
vår organisasjon. Det fremmes en begrunnet søknad til departementene om et
driftstilskudd som står i forhold til de sjangerorganisasjonene forbundet dekker og de
differensierte tjenester organisasjonen yter for skolekorps brass, skolekorps janitsjar,
amatørkorps brass og janitsjar og drill.
3. Landsmøtet nedsetter en arbeidsgruppe for å utrede muligheten for en inndeling av
forbundet i alders- og sjangerbestemte særforbund dersom søknaden om
driftstilskudd i forhold til de medlems- og aktivitetstilbud forbundet faktisk omfatter, blir
avslått. En evt. utredning fra arbeidsgruppen behandles på neste landsmøte.
6. 4.Landsmøtet ønsker å styrke samarbeidet på nasjonalt plan med andre musikk- og
kulturorganisasjoner, og ber forbundsstyret vurdere hvilke samarbeidsfora og
samarbeidskonstellasjoner som vil være de mest aktuelle.
B. Musikk
1. Musikkfaglig utviklingsarbeid er en felles oppgave for alle ansatte i NMF ledet av
generalsekretæren v/musikksjef. Musikksjefen utarbeider plan og program for
arbeidet med utgangspunkt i NMFs handlingsplan og aktuelle utfordringer og
muligheter.
2. Landsmøtet ser behov for en styrking av det musikkfaglige utviklingsarbeidet i NMF.
Slik styrking bør skje både ved en samordning av interne ressurser og ved
nettverksbygging i forhold til eksterne ressurspersoner og kompetansemiljø samt
legge til rette for at NMFs musikktilbud når ut til musikkorps i alle deler av landet.
3. Forbundsstyret og kretsstyrene mottar fortløpende korte oversikter over plan,
program og produkter fra dette arbeidet.
4. Musikksjefen fastsetter rapporteringsrutiner for musikkfaglig arbeid etter drøftinger
med de ansatte.
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5. Det musikkfaglige utviklingsarbeidet - både innhold og arbeidsmåter – evalueres og
drøftes i ledermøtet.
6. NMF søker å legge iverksetting og gjennomføring av musikkaktiviteter ut i
organisasjonen. Sentralleddet setter ut og gjennomfører tiltak i samarbeid med
kretser og korpsmiljøer. Kretser setter ut og gjennomfører tiltak i samarbeid med
musikkorps/grupper av musikkorps.
C. Samhandling og utvikling i organisasjonen.
1. NMF-organisasjonen har som mål å utnytte politiske, faglige og økonomiske
ressurser kostnadseffektivt gjennom samhandling og samarbeid med en klar
målsetting om å bedre medlemstilbudet.
2. NMF har gode erfaringer fra kretssammenslåinger og regionssamarbeid og ønsker en
slik utvikling. Videre utvikling av tjenlige politiske og administrative enheter arbeides
frem gjennom etablering av samarbeidsfora mellom tillitsvalgte og ansatte i
samarbeidende kretser/regioner. Kriterier for inndeling i samarbeidsregioner er ønske
fra kretsene, geografi og medlemstall.
3. For landsmøteperioden 2004-2006 etableres det regionale samarbeidsfora. Kretsene
bes melde inn hvilke kretser som skal danne regionale samarbeidsfora innen 1
september 2004.
1. Forbundsstyret setter opp samarbeidskonstellasjoner på bakgrunn av dette.
4. Hvert av de regionale samarbeidsfora peker ut en leder som deltar i en
organisasjonsutviklingsgruppe sammen med tre representanter fra forbundsstyret og
generalsekretær.
5. Gruppen rapporterer til ledermøtene og forbundsstyret og forbereder sak til neste
landsmøte der forslag til fastere organisering framlegges. Vurdering av evt. ny
sammensetning av forbundsstyret inngår i arbeidet.
6. Forbundsstyret ønsker å intensivere politisk samarbeid gjennom arbeidet i
ledersamling og regionsmøter. Noen av disse møtene kan samordnes i tid og sted.

D. NMF som arbeidsgiver
1. NMF skal fremstå som en dynamisk arbeidsgiver, som gir ansatte utfordringer og rom
for faglig og personlig utvikling, men som også viser omsorg og omtanke for den
enkelte.
2. Landsmøtet forutsetter at en plan for styrking av arbeidsgiverrollen i NMF vedtas av
Forbundsstyret etter bred høring i organisasjonen.
Forbundsstyret og NMF Rogaland trakk sine forslag til fordel for redaksjonskomiteens
forslag.

Forslag fra NMF Vestfold
Tilførsel til punkt 4. Hvert av de regionale samarbeidsfora peker ut en leder som deltar i en
organsisjonsutviklingsgruppe sammen med tre representanter fra forbundsstyret,
generalsekretær og en kretsansatt
Votering:
Redaksjonskomiteens forslag ble enstemmig vedtatt
NMF Vestfolds forslag ble vedtatt med 52 stemmer
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Landsmøtesak 5.2004: Ettergivelse av gjeld NMF Nord Norge
Forbundsstyrets forslag til vedtak:
1. Langsiktig gjeld til NMF Nord-Norge nedskrives med kr 600.000,-.
2. Beløpet dekkes inn ved at de 13 resterende kretsene belastes et årlig solidaritetsbeløp
på kr 15.000,- for årene 2005 og 2006. Dette vil gi en inndekning totalt på kr 390.000,-.
3. NMF sentralt belastes totalt kr 210.000,-. Beløpet utgiftsføres i sin helhet i regnskapet
for 2005.

Forslag fra Østfold:
Verdiskapning innen NMF skjer ved felles dugnad innen kretsenes medlemskorps. Lojaliteten
til egen krets og viljen til å videreutvikle den er stor blant medlemskorpsene. De “eier”
kretsen sin, og setter krav til den.
Å frata medlemskorpsene kretsens ressurser til fordel for en annen landsdel, vil være svært
demotiverende i forhold til både dugnadsinnsats og fortsatt medlemskap.
Tilsvarende for fylkeskommunale tilskudd. Med begrensede budsjetter til kultur i fylkene, vil
politikerne ikke kunne godta at prioriterte kulturmidler brukes i andre fylker.
1.Langsiktig gjeld overtatt av NMF fra kretsene i Nord Norge nedskrives i sin helhet.
2.NMF finner selv inndekning for tapte ressurser uten å belaste kretsene.

Forslag fra NMF Sogn og fjordane:
Beløpet vert dekka inn ved at dei resterande 13 krinsane vert belasta med eit årleg
solidaritetsbeløp pr medlem for åra 2005 og 2006.
Summen av dette skal gje ei inndekning på totalt 390.000.

Forslag fra Rogaland:
1)langsiktig gjeld til NMF Nord Norge nedskrives med kr 600.000.
2)beløpet belastes NMF sentralt og føres i sin helhet i regnskapet for 2005.

Votering:
1. Styrets forslag pkt 1. Flertall for, 14 mot:
2. Østfolds punkt 1 falt, 6 for
3. Styret pkt 2 vs Østfold pkt 2: Støtter Østfold at sentralt skal dekke, 37 av 74 = likt.
Stemmer for at kretsene skal belastes (kontra): 36 for styret, 37 for Østfold.
4. Østfold vs Rogaland: Stemmer for Rogalands: 32 for, Østfold har flertall.
Vedtak:
1.Langsiktig gjeld til NMF Nord-Norge nedskrives med kr 600.000,-.
2.NMF finner selv inndekning for tapte ressurser uten å belaste kretsene.

Landsmøtesak 6.2004: Medlemskap for ensembler, grupper og
enkeltmedlemmer
Styrets forslag:
1. NMF åpner for medlemskap for treblås-, messing- og slagverkensembler og blandede
grupper.
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2. NMF tar initiativet til å få opprettet stiftelsen Norske Musikkorps venner, som vil
organisere enkeltmedlemskap i NMF.
• Stiftelsen skal ha egne vedtekter og eget styre.
• Landsmøtet utpeker interimsstyre.
• Medlemskap tegnes gjennom gave til Norske Musikkorps v/NMF.
• Medlemskap gir valgbarhet til verv i NMF systemet.
• Intensjonen er at stiftelsen skal kunne gis stemmerett i NMFs Landsmøte etter
størrelse for eksempel inntil 3 stemmer. Forslag til om stiftelsen skal gis stemmerett
og innenfor hvilke regler fremlegges på landsmøtet i 2006 under forutsetning av at en
lykkes med opprettelsen av stiftelsen.
3. De nødvendige endringer i NMFs lover vedtas under sak om vedtektsendringer.
4. Kontingentbestemmelser for ensembler og blandede grupper vedtas under sak om
kontingenter for neste landsmøteperiode.

Forslag fra Vestfold:
NMF åpner for medlemskap for treblåserensembler, messingensembler, slagverksensembler
og drillgrupper.

Votering:
NMF Vestfolds forslag falt med 17 stemmer,
Forbundsstyrets forslag enstemmig vedtatt
Forslag til interimstyre: Lovisa Midtbø, Arne Sømhovd, Steinar Mangersnes
og Lars Kise

Landsmøtesak 7.2004: Vedtektsendringer
Forbundsstyrets forslag til vedtak:
1.
2.
3.
4.

Landsmøtet vedtar prinsippet om felles sett vedtekter for skole- og amatørkorps.
Landsmøtet vedtar prinsippet om at kretsenes vedtekter bakes inn i NMFs vedtekter.
Landsmøtet vedtar nye mønstervedtekter for musikkorps.
Landsmøtet vedtar nye vedtekter for NMF.

Vedrørende NMFs vedtekter:
Votering over forbundsstyrets forslag som prinsipp. Vedtatt med 62 for og 2
avholdene
Voteringer og forslag paragraf for paragraf:
Forslag til ny § 1 hvor aldersbestemmelser er tatt bort:
Votering over forbundsstyrets forslag til fjernes av aldersgrenser.
Forbundsstyrets forslag falt med 47 stemmer mot, 2 avholdene
Votering over NMF Akershus’ forslag om at bør skal brukes isteden for skal i § 1
- falt med 3 stemmer.
Forsalg fra NMF Rogaland til endring av mønstervedtekter og NMF-vedtekter §1:
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Ordlyden foreslås endret fra ”medlemmet skal prioritere og oppfylle sine forpliktelser i
skolekorpset” til ”medlemmet bør prioritere og oppfylle sine forpliktelser i skolekorpset”.
Forslaget likt NMF Akershus’ og må anses som falt??
Forbundsstyrets forslag til § 2, vedtatt med 70 stemmer
Forbundsstyrets forslag til ny § 3.1 hvor innmelding gjennom krets er tatt bort.
Forslag fra NMF Oslo til §3.1: Innmelding i forbundet skal gå gjennom krets.
Forslaget falt med 58 stemmer mot. Forbundsstyrets forslag står.
§3.3
Forbundsstyrets forslag til ny § 3.3a: 2 stemmer for gammel versjon
Forbundsstyrets forslag til ny § 3.4a. 35 for, falt mot opprinnelig krets
Forbundsstyrets forslag til ny § 3.5: Vedtatt med 71 stemmer
§4
Forslag fra Rogaland til § 4.3b: Kontingenten utregnes på bakgrunn av medlemstall 1.1
Rogalands forslag falt med 6 stemmer for
Forbundsstyrets forslag til ny § 4.1 og 4.2 og 4.3: enstemmig vedtatt
Forbundsstyrets forslag til ny § 4.3d: vedtatt mot 2 stemmer
Forbundsstyrets forslag til ny § 4.3f: enstemmig vedtatt
Forbundsstyrets forslag til ny §4.4a6: enstemmig vedtatt
§5 enstemmig
Tillitsvalgte vara enstemmig vedtatt
§5.4.3 Valg av kontrollkomité. Vedtatt mot 7 stemmer at kontrollkomité skal velges
§5.3b forslag til endring: forslag fra Rogaland
§5.4e forslag fra Rogaland
§5.4.e2 inntil 6 medlemmer, Rogaland forslag imot. Nytt forslag fra styret er min 3, ok for
Rogaland.
§5.4.7 forslag fra Troms: stryk valg kontrollkomité.
Votering Rogaland 5.3b, 1 representant: 6 for, falt
5.4e kompromiss minst 3 styremedlemmer.
Votering: skal det stå noe om kontrollkomité? Kontrollkomité ut på kretsting? 27 støtter, falt.
Ny § 5 til votering: enstemmig vedtatt
§6
Forbundsstyrets forslag til § 6 om revisor vs statsautorisert: Statsautorisert blir stående med
7 stemmer mot
Forslag fra Rogaland: § 6.2c forslag: stryk mønstervedtekter.
Forslaget falt med 35 stemmer for
Forbundsstyrets forslag til ny § 6.5a vedtatt mot 1 stemme
Forbundsstyrets forslag til ny § 6.5c enstemmig vedtatt
§7, ”minst 2 styremedlemmer”
Forbundsstyrets forslag til ny §7 enstemmig vedtatt
Forbundsstyrets forslag til ny §8 enstemmig vedtatt
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Forbundsstyrets forslag til ny § 9 enstemmig vedtatt
Forbundsstyrets forslag til ny §10 enstemmig vedtatt
Forbundsstyrets forslag til ny §11 enstemmig vedtatt
Forbundsstyrets forslag til ny §12 enstemmig vedtatt
Forbundsstyrets forslag til ny § 13 enstemmig vedtatt
Forbundsstyrets forslag til ny § 14 enstemmig vedtatt

Vedrørende Mønstervedtekter:
Forslag fra NMF Østfold: Nytt pkt 3.2c. ”Musikanter skal plikter å møte til konserter og
øvelser i god tid. I tilfelles fravær skal dirigent/leder varsles i god tid.
Forslaget falt med 24 stemmer for
Forslag fra NMF Oslo
Voteringer:
Forslag til § 3.4 musikkorpsets ledelse endres til musikkorpsets styre
Forslaget vedtatt med 4 stemmer mot
Forslag fra NMF Østfold om å beholde punkt 3.2c i gamle vedtekter.
Votering: forslaget fikk flertall
Votering over vedtektene samlet: enstemmig vedtatt
Forslag til tilføyelse av et pkt 5 fra forbundsstyret:
5. Kontrollkomiteen skal behandle saker angående forskrifter til vedtektene og sende dette ut til
kretsene.
1. gjelder forhold fra 25.04.04 frem til kretsenes årsmøter
2. Gi forskrifter som tilpasses forhold som måtte være tilstede i den enkelte krets.
Enstemmig vedtatt
Vedtak:
1. Landsmøtet vedtar prinsippet om felles sett vedtekter for skole- og
amatørkorps.
2. Landsmøtet vedtar prinsippet om at kretsenes vedtekter bakes inn i
NMFs vedtekter.
3. Landsmøtet vedtar nye mønstervedtekter for musikkorps.
4. Landsmøtet vedtar nye vedtekter for NMF.
5. Kontrollkomiteen skal behandle saker angående forskrifter til vedtektene og sende dette
ut til kretsene.
1. Gjelder forhold fra 25.04.04 frem til kretsenes årsmøter
2. Gi forskrifter som tilpasses forhold som måtte være tilstede i den enkelte krets.

Forbundsstyrets fremlagte forslag til vedtekter revideres i pakt med landsmøtets vedtak

Landsmøtesak 8.2004: Plan og budsjett
Forbundsstyrets forslag til vedtak:
1. Landsmøtet vedtar fremlagte handlingsplan for perioden 2004-2006.
2. Landsmøtet vedtar budsjett for perioden 2005-2006.
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Forslag fra NMF Østfold
Tekstforslaget i sak 8 omfatter i tillegg til handlingsplan for NMF-sentralt også detaljerte
handlingsplaner for kretsene. Dette fratar medlemskorpsene gjennom lokal kretsting deres
selvfølgelige og demokratiske rettigheter til medbestemmelse innen egne kretser og i
organisasjonen. Alle viktige beslutninger sentraliseres til Bergen og detaljstyres derfra.
Det følger ingen penger med handlingsplanen for kretsene, og ingen presisering av hvem
som skal utføre oppgavene. Få kretser har ansatte nok til å makte alle de sentralt pålagte
oppgavene i tillegg til kretsenes egne lokale oppgaver.
Denne saken kan derfor ikke vedtas før de ansattes totale ansettelsesforhold innen NMFsystemet er avklart en gang for alle. Sentral styring av de kretsansatte krever sentral
avlønning. Lokal avlønning krever lokal styring.
1.Landsmøtet 2004 vedtar handlingsplan for NMF-sentralt
2.Den foreslåtte handlingsplanen for kretsene utgår i sin helhet inntil de ansattes
arbeidsforhold er endelig avklart.
Forslag til punkt 1 i forbundsstyrets forslag:
Forslag fra NMF Rogaland til innhold i handlingsplanen:
Medlemservice, nytt strekpunkt:
–fortsette gjennomføringen av framtidskvelder
Side 1 hovedutfordringer: nytt punkt: utvikle en god arbeidsgiverpolitikk
Under medlemsservice – ”fortsette gjennomføring av fremtidskvelder”. Enstemmig vedtatt
Forslag fra NMF Rogaland til vedtak: ”kretsene utarbeider egen handlingsplan etter
retningslinjer”. Enstemmig vedtatt
Forslag til punkt 2 i forbundsstyrets forslag:
Kontingenten økes med 185.000 pr år.
Forslag fra NMF Oslo. Pensjonsutgiftene til de ansatte i kretsene fordeles likt pr
ansatt/stillingsstørrelse. Forslaget fikk flertall med 35 mot 29
Budsjettet enstemmig vedtatt

Vedtak:
1. Landsmøtet vedtar fremlagte handlingsplan for perioden 2004-2006 med
følgende tilføyelser:
- Fortsette gjennomføringen av framtidskvelder
- NMF skal utvikle en god arbeidsgiverpolitikk
- Kretsene utarbeider egne handlingsplaner i samsvar med denne
handlingsplanen
2. Landsmøtet vedtar budsjett for perioden 2005-2006.
- Pensjonskostnader for de tilsatte i kretsene fordeles likt pr
ansatt/stillingsstørrelse

Landsmøtesak 9.2004: Kontingent 2005 - 2006
Forbundsstyrets forslag til vedtak:
1. Medlemskontingent musikant, drill og aspirant
2. Medlemskontingent andre medlemmer, dirigenter og instruktører
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kr 175,kr 50,-

3.
4.
5.
6.
7.

Medlemskontingent for medlemmer i ensembler og grupper,
inklusiv avis og Tono
kr 225,Korpsavgift til dekning av Tono og avis
kr 2.000,Kontingent for sovende korps inklusiv lagerforsikring
kr 2.000,Normalkontingent gjeninnføres for 1. års aspiranter. Økningen skal benyttes til å
finansiere nybegynnerpakken/aspirantsekken.
8. Fordelingsnøkkelen krets – sentralledd skal være uforandret 60% - 40%. Unntatt denne
fordelingen er økningen i kontingenten for aspiranter, som i sin helhet skal være med å
finansiere aspirantpakken.
9. Landsmøtet har som mål at kontingenten i NMF over tid skal reduseres. Forbundsstyret
gis fullmakt til å endre den sentrale delen (40%) av kontingenten og korpskontingenten
såfremt de økonomiske rammebetingelsene endres i positiv retning i perioden.
Forslag fra NMF Rogaland:
1. Medlemskontingent musikant, drill og aspirant
2. medlemskontingent andre medl., dirigenter og instruktører
3. Korpsavgift til dekning av Tono og avis
4. Kontingent for sovende korps inkl, lagerforsikring
5. Fordelingsnøkkelen krets-sentralledd endret il 63% - 37%

kr 200
kr 75,kr 2000,kr 2000

Votering:
Votering pkt 1: styret vs Rogaland: 8 for Rogaland, falt
Votering pkt 2: styret vs Rogaland: 7 for Rogaland, falt
Votering pkt 3: ensembler. Mot 24, Rogaland, falt
Punkt 4 og 5 er likt forbundsstyrets

Forslag fra NMF Hordaland:
1)medlemskontingent for musikant og drill, aspirant kr 175,2)medlemskontingent for 1. års aspirant kr 50,Forbundsstyrets pkt 6 strykes
Forbundsstyrets pkt 8. Fordelingsnøkkel krets – sentralledd forblir uendret. NMF Hordaland
foreslår tillegg: ”Landsmøtet gir forbundsstyret fullmakt til å redusere korpsenes kontingent
hvis Tonoavgift blir dekket over statsbudsjettet”

Votering NMF Hordalands forslag kontra forbundsstyrets forslag:
Votering pkt 6: Hordalands forslag mot styrets punkt 7: Forbundsstyrets forslag vedtatt med
50 mot 30 stemmer.
Votering pkt 4 ok
Votering pkt 5 ok
Votering pkt 7, Hordalands forslag. 14 stemmer, falt
Votering pkt 8, ny tekst fra Hordaland

Forslag fra NMF Trøndelag:
Nytt punkt 4) I tillegg til ordinær kontingent kreves det inn kr 5,- pr medlem pr år i kommende
landsmøteperiode (2005-2006) som øremerkes nedskriving av langsiktig gjeld til NMF Nord
Norge.
Vedtatt med 45 stemmer mot 30
Vedtak:
1. Medlemskontingent musikant, drill og aspirant kr. 175,2. Medlemskontingent andre medlemmer, dirigenter og instruktører kr.
50,-
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3. Medlemskontingent for andre medlemmer i ensembler og grupper, inklusiv avis og
Tono kr. 225,4. I tillegg til ordinær kontingent kreves det inn kr 5,- pr medlem pr år i kommende
landsmøteperiode (2005-2006) som øremerkes nedskriving av langsiktig gjeld til NMF
Nord Norge.
5. Korpsavgift til dekning av Tono og avis kr. 2000,6. Kontingent for sovende korps inklusiv lagerforsikring kr. 2000,7. Normalkontingent gjeninnføres for førsteårs aspiranter. Økningen skal benyttes til å
finansiere nybegynnerpakken/aspirantpakken.
8. Fordelingsnøkkelen krets – sentralledd skal være uforandret 60% - 40%. Unntatt
denne fordelingen er økningen i kontingenten for aspiranter, som i sin helhet skal
være med å finansiere aspirantpakken.
9. Landsmøtet har som mål at kontingenten i NMF over tid skal reduseres.
Forbundsstyret gis fullmakt til å endre den sentrale delen (40%) av kontingenten og
korpskontingenten så fremt de økonomiske rammebetingelsene endres i positiv
retning i perioden.

Landsmøtesak 10.2004: Langtidsbudsjett
Forbundsstyrets forslag til vedtak:
Landsmøtet vedtar forslag til langtidsbudsjett for perioden 2007 – 2008 som retningsgivende
ramme for Forbundsstyrets arbeid.
Enstemmig vedtatt

Landsmøtesak 11.2004: Valg
Valgkomiteens forslag
Ulf Rosenberg, Rogaland, president
- valgt med akklamasjon
Erik Rastad, Vestfold, visepresident
- valgt med akklamasjon
Line Mygland, Oslo, styremedlem
Ellinor Grude, Rogaland, styremedlem
Trond Elnes, Akershus, styremedlem
Ingolf Dragset, Trøndelag, styremedlem
Frank Mathiesen, Nordland, styremedlem
Per-Lorentz Milotski, Telemark, 1. vara
Per Erling Løkken, NMF Akershus, 2. vara
Elisabeth Sundkvist, Troms, 3. vara
Alle valgt med akklamasjon
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Morten E. Hansen, ansattes representant
Åse Espevik, vara for ansattes representant
Kontrollkomiteen:
Lars Jørgen Hauge, Hordaland, leder
Dagfinn Larsen, Østfold, medlem
Berthel Pettersen, Møre og Romsdal, medlem
Jorunn Polsrød, Telemark, varamedlem
Valg med akklamasjon
Valgkomiteen.
Lovisa Midtbø, Hordaland, leder
Marit Thorsrud, Rogaland
Kjetil Johnsen, Vestfold
Karsten Henriksen, Oslo
Bodil Bjørlo Takle, Sogn og Fjordane
Forslag fra NMF Nord Norge, Jørn Stensvold, Finnmark settes opp mot Kjetil Johnsen,
Vestfold.
Følgende valgkomité ble valgt med akklamasjon.
Lovisa Midtbø, Hordaland, leder
Marit Thorsrud, Rogaland
Karsten Henriksen, Oslo
Bodil Bjørlo Takle, Sogn og Fjordane
Valg Jørn Stensvold, Finnmark, kontra Kjetil Johnsen, Vestfold
Stensvold valgt med 55 stemmer mot 20
Revisor: Deloitte & Touche, Statsautoriserte revisorer, ANS

Bergen, 25.04. 2004

Referenter
Berit Handegard

Lillian Grøsnes

Helga D. Sundal

Protokollunderskrivere

Gøril Larsen

Steinar Mangersnes

Vedlegg: deltakerliste
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Arnfinn Dalhaug

Deltakerliste
Ved det 30. ordinære landsmøtet
TØNSBERG, 23. – 25. april 2004
Representanter:

Navn:

Hjemsted:

Forbundsstyret:
1. President
2. Visepresident
3. Styremedlemmer:
4.
5.
6.
7.
8.
9. Varamedlem
10. Generalsekretær

Lovisa Midtbø
Ulf Rosenberg
Frank Mathisen
Unni Eiklid
Bodil Bjørlo Takle
Trond Elnes
Per-Lorentz Milotzki
Per Olaf Winge
Kjetil Johnsen
Anna Elisa Tryti

Masfjordnes
Stavanger
Mo i Rana
Gol
Brekke
Hagan
Nesna
Oslo
Larvik
Bergen

Kontrollkomité:
11. Leder
12.
13.

Lars Jørgen Hauge
Liv Utler Henriksen
Berthel Pettersen

Bergen
Trondheim
Ålesund

NMF Østfold:
14.
15.
16.
17.
18.

Dagfinn Larsen
Karin Moskaug
Marit Østli Heiberg
Lisbeth Engan
Bjørn Johansen

Råde
Eidsberg
Sarpsborg
Moss
Våler

NMF Akershus:
19.
20.
21.
22.
23.

John B. Paasche
Nils Kaltenborn
Øyvind Hansen
Kathrine Warg
Ola Pettersen

Bærum
Lillestrøm
Lørenskog
Asker
Vestby

NMF Oslo:
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Marit Jacobsen
Katrin Meløy
Morten Skaarer
Arne Holhjem
Stein Erik Bakken
Lena E. Dahl

Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo

NMF Hedmark og Oppland:
31.
33.
34.
35.
36.
37.

Botolv Gjeldaker
Ole Morten Østerhagen
Karen Flaten
Bjørn Erik Beitnes
Iver Bjerkehagen
Asle Flesjø

Brøttum
Brumunddal
Brøttum
Oslo
Sør-Fron
Lismarka

NMF Buskerud:
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38.
39.
40.

Arild Hansen
Geir Karlsen
Lillian I. Bjerke

Drammen
Hokksund
Hallingby

NMF Vestfold:
41.
42.
43.

Erik Rastad
Liv Eide
Elisabeth Gustafson

Sandefjord
Larvik
Holmestrand

NMF Telemark:
44.
45.

Øyvind Strand
Morten Johansson

Skien
Skien

NMF Agder:
46.
47.
48.

Gøril Larsen
Frank van der Klei
Jan Cato Larsen

Songdalen
Kristiansand
Songdalen

NMF Rogaland:
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Marit Thorsrud
Bjarne Roar Birkeland
Kjell Staveland
Marit Karin Auestad
Hans Chr. Lundervold
Stine Karin Bjelland
Liv Elgheim Sivertsen

Stavanger
Stavanger
Haugesund
Tau
Haugesund
Kopervik
Bryne

NMF Hordaland:
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Steinar Mangersnes
Kristin Ludvigsen
Arne Henning Markhus
Nils Yngve Brudvik
Trond Kallekleiv
Anita Solsvik
Kjell Martin Håvik

Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Rosendal

NMF Sogn og Fjordane:
63.
64.
65.

Bernt Reed
Ingfrid Varpe Solheim
Erling Sagen

Breim
Bremanger
Kyrkjebø

NMF Møre og Romsdal:
66.
67.
68.
69.
70.
71.

Bjørn Ståle Sildnes
Elisabeth G. Kristiansen
Ingeborg Myrvang
Jan Arve Skogtrø
Merete Haugseth
Ståle Longva

Eide
Ålesund
Molde
Ålesund
Ålesund
Tomrefjord

NMF Trøndelag:
73.
74.
75.
76.
77.

Knut Einar Dahl
Roger Lund
Bjørn Frode Hansen
Morten Hole
Birgitte Grong

Trondheim
Hitra
Trondheim
Trondheim
Melhus
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78.
79.

Ann-Kristin Alstad Reinås
Egil Kristiansen

Levanger
Stjørdal

NMF Nordland:
80.
81.

Finn Kåre Brovold
Tove Hovind

Bodø
Mo i Rana

NMF Nordre Nordland og Sør Troms:
82.
Bjørnar Evjen
83.
Oddrunn Jacobsen

Leknes
Narvik

NMF Troms:
84.
85.

Elisabeth Sundkvist
Ole J. Tennvassås

Tromsø
Tromsø

NMF Finnmark:
86.
87.

Knut A. Iversen
Jørn Stensvoll

Hammerfest
Berlevåg

Observatører:
NMF Østfold:

Else M. Solbrekke

Rakkestad

NMF Oslo:

Line Mygland

Oslo

NMF Hedmark og Oppland:

Kristin Børresen

Gran

NMF Buskerud:

Liv Bente Olufsen
Runar Andersen
Randi Røraas

Steinberg
Vestfossen
Hønefoss

NMF Vestfold:

Arild Røed
Grazyna Baster
Per Einar Fon

Stokke
Åsgårdstrand
Hvittingfoss

NMF Telemark:

Geir Lervåg
Jørn Sundbø
Britt Hvidsten
Svein Taalesen
Jorunn Polsrød

Porsgrunn
Porsgrunn
Porsgrunn
Skien
Porsgrunn

NMF Rogaland:

Ellinor Grude
Morten E. Hansen

Stavanger
Stavanger

NMF Hordaland

Egil Magnussen

Bergen

NMF Sogn og Fjordane:

Helga Didrikke Sundal

Kjølsdalen

NMF Møre og Romsdal:

Arnfinn Dalhaug

Vestnes

NMF Trøndelag:

Gøril Meland

Rennebu

NMF Nord-Norge:

Lillian Grøsnes

Sortland

Valgkomité:
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Leder

Arne Sømhovd

Nittedal

NMF Sentral adm.

Arne Amland
Harald Eikaas
Ole Nilsen
Håkon Mogstad
Øyvind Storheim
Ingunn Ek
Berit Handegard
Tone Sæle
Åse Espevik
Birgit Berg-Olsen
Odd Petter Saltnes

Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen

Innehavere av Sølvtrompeten:

Knut Løken
Idar Liverød
Thor Hugaas
Per Grødem
Helge Tiller
Karl Norolf Nilsen
Arne Fredrik Mørk

Eiksmarka
Sandefjord
Sarpsborg
Trondheim
Trondheim
Flekkefjord
Bekkestua

Gjester:
Stortingspresident
Fylkesordfører
Ordfører
Styreleder
Konstituert generalsekretær
Sjef, Marinemusikken i Horten
Leder avd. for kulturutvikling
Kulturskolekonsulent
Andre

Jørgen Kosmo
Anne Rygh Pedersen
Per Arne Olsen
Knut Halseth
Morten Hagevik
Trevor J. Ford
Truls Sanaker
Arild Moen
Knut Øverland
Arild Eielsen
Trine Skei Grande
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Vestfold fylke
Tønsberg
Nord Norges Musikkforbund
Norsk Musikkråd
Fjellstrand
Vestfold fylke
Vestfold fylke
Grimstad
Oslo

