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Landsmøtesak 1.2006: Konstituering
A:

Åpning
Velkomstord ved President Ulf Rosenberg
Bjørn Ståle Sildnes, kretsleder i NMF Møre og Romsdal
Hilsen ved:
- Kjell Magne Bondevik, Oslosenteret for fred og menneskerettigheter
- Svein Atle Roseth, fylkesvaraordfører i Møre og Romsdal
- Toril Hovdenak, varaordfører i Molde kommune
Åpningstale ved President Ulf Rosenberg

B:

Navneopprop
Ved visepresident Erik Rastad

C:

Godkjenning av innkalling
Godkjent

VEDTAK
:

D:

Godkjenning av dagsorden og saksliste
Godkjent

VEDTAK
:

E:

VEDTAK
:

Valg av møteledelse

Arild Eielsen, Agder
Per Olaf Winge (fredag)
Sigmund Olsnes
Talerett ble gitt til assisterende generalsekretær og musikksjef.

F:

VEDTAK
:

G:

VEDTAK
:

H:
VEDTAK
Lena E
:

Valg av fullmaktskomité
Bernt Reed, NMF Sogn og Fjordane, leder
Gøril Larsen, NMF Agder
Gerd Lorentzen, NMF Nordre Nordland og Sør-Troms

Valg av redaksjonskomité
Morten Johansson, NMF Telemark, leder
Lisbeth Remlo Abelsen, NMF Troms
Katrin Meløy, NMF Oslo

Valg av protokollunderskrivere
Bjarne Roar Birkeland, NMF Rogaland
Lena E. Dahl, NMF Oslo
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I:

VEDTAK
:

J:

VEDTAK
:

Valg av referenter
Berit Handegard
Per Einar Fon
Dag Helle Bysting
Gørild Meland

Valg av reisefordelingskomité
NMF sentraladministrasjon forestår reisefordeling ut fra utleverte
regler/reisefordelingsskjema. Fordelingen skjer etter gjennomført landsmøte
2006.
Reisefordelingen gjelder kretsenes representanter ifølge vedtektene § 4.3b.
Ved bruk av egen bil regnes kr 2,- pr km.

Fullmaktskomiteen:
74 stemmeberettigede, i tillegg kommer forbundsstyret på 8 stemmeberettigede.

Landsmøtesak 2.2006: Årsmelding og regnskap 2004

VEDTAK
:

Landsmøtet godkjenner årsmelding og regnskap for 2004 med
kontrollkomiteens merknader

Landsmøtesak 3.2006: Årsmelding og regnskap 2005

VEDTAK
:

Landsmøtet godkjenner årsmelding og regnskap for 2005 med
kontrollkomiteens merknader

Landsmøtesak 4.2006: Organisasjonsutvikling i NMF

VEDTAK
:

1. Forbundsstyrets sammensetning
Forbundsstyret er den øverste myndighet mellom landsmøtene, og er
ansvarlig for gjennomføring av landsmøtets vedtak. Består av personer valgt
ut fra kompetanse. Det skal bestrebes å få en geografisk, faglig, kjønns- og
aldersmessig fordeling.
2. Tillitsvalgtes organisering
Det dannes sju regioner. Regiontinget er øverste formelle myndighet i
regionen. Det opprettes et regionstyre i hver region. Regionstyret skal bestå
av 6–10 personer. Består av personer valgt ut fra kompetanse. Det skal
bestrebes å få en geografisk, faglig, kjønns- og aldersmessig fordeling.
3. Overgangsperiode
I en overgangsperiode kan regionene beholde kretstingene som øverste
formelle myndighet.
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Kretstingene i 2007 vedtar om regionalisering skal skje umiddelbart etter
kretstingene eller om overgangsperioden skal benyttes. Regioner som
benytter seg av overgangsperioden skal opprette et regionråd som består av
representanter fra kretsstyrene. Regionrådet skal tildeles
beslutningsmyndighet innenfor saksområder bestemt av kretsene og også i
oppgaver delegert av forbundsstyret.
4. Administrativ organisering
Det opprettes sju regionkontorer som bemannes med minimum to personer,
inkludert daglig leder. Regioner kan velge å ha distriktskontor som er
underlagt regionkontoret og er driftet i sin helhet av lokal økonomi. For å
ivareta fellesskapet i organisasjonen gjennomføres faste ansattesamlinger.
5. Økonomi
Det etableres to ulike driftsøkonomier; nasjonal og lokal økonomi. Dagens
ordning med fordeling av kontingentmidler avskaffes. De ansatte er en felles
ressurs som lønnes av fellesskapet via sentraladministrasjonen. Dette dekkes
primært gjennom kontingentinntekter. Regionenes handlingsrom må sikres.
Det skal tilstrebes en balansert fordeling av ressursene mellom nasjonal og
lokal økonomi. Alle inntekter, utgifter og balanse som er knyttet til aktivitet og
tilbud i lokal regi, tilfaller regionen (kretsen i overgangsperioden). Regionstyret
(kretsstyret) forvalter denne økonomien selv.
6. Tidsaspekter
Arbeidet med den administrative organiseringen igangsettes umiddelbart etter
landsmøtet 2006.
Vedtekter og regelverk klargjøres slik at de regioner som er klare for det kan
starte den formelle organiseringen etter landsmøtet 2006. De kretsene som
benytter seg av overgangsperioden skal etablere seg i formelle regioner når
statlig organisering er vedtatt og kartet for regional inndeling er tegnet. Endelig
regionstruktur vedtas på det påfølgende landsmøte.
7. Gjennomføring av region- og kretsting
Forbundsstyret får, i samarbeide med regioner/ kretser, fullmakt til å utrede og
teste ut alternative måter å gjennomføre region- og kretsting på i 2007.
8. Oppsplitting av NMF
Vurdering av oppsplitting av organisasjonen i mindre enheter er fortsatt en
mulighet, men ønskes ikke gjennomført på det nåværende tidspunkt.
9. Generelt
Landsmøtet godkjenner med dette at kretser som ønsker å regionalisere seg,
kan iverksette
dette uten videre godkjenning fra landsmøte.
Forøvrig vises det til organisasjonsutviklingsdokumentet datert 08.03.2006 lagt
frem for landsmøtet og dets intensjoner.
Roller, myndighet, oppgaver og ansvar skal avklares på alle nivå i NMF.
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Landsmøtesak 5.2006: Vedtektsendringer som følge av organisasjonsutvikling
i NMF

VEDTAK
:

Som en konsekvens av vedtaket i sak 4.06 Organisasjonsutvikling i NMF,
vedtar landsmøtet endringer i vedtektene som ivaretar endringer i
organisasjonen.
Forbundsstyrets forslag ble vedtatt med følgende endringer etter forslag fra
NMF Hordaland:
§4 LANDSMØTET.
4.2b. Det skal innkalles til ekstraordinært landsmøte dersom forbundsstyret
eller 2/3 av kretsene krever det, ut fra den kretsmodell som er nedfelt i
vedtektenes § 4.3.b
§5 REGION/KRETSTING
5.4e. Valg av:
1.
Leder
2 a. Regionting velger nestleder særskilt, fire til åtte styremedlemmer og inntil
fire varamedlemmer
2 b. Kretsting velger minimum tre styremedlemmer og inntil fire
varamedlemmer.
3.
Tre medlemmer og ett varamedlem til Kontrollkomité. Leder velges
særskilt.
4.
Tre medlemmer til valgkomiteen. Leder velges særskilt
§7 REGION/KRETSSTYRE.
7.2 d. Generalsekretæren eller den han/hun bemyndiger er regionens/kretsens
administrative leder og leder regionens/kretsens daglige virksomhet i samsvar
med vedtak, retningslinjer og gjeldende instrukser.
§8 LEDERMØTE.
Forbundsstyret innkaller lederne i regionene/kretsene minst en gang i året.
Møtet er rådgivende i forhold til forbundsstyret.

Landsmøtesak 6.2006: Regionalisering NMF - Sør
Saken utgikk som følge av sak 4.2006

Landsmøtesak 7.2006: Innkomne forslag
7.A

VEDTAK
:

Reisefordeling NM – forslag fra NMF Nord Norge
Landsmøtet ber forbundsstyre utrede spørsmålet om reisefordeling og
ambulerende NM arrangementer. Saken sendes ut på høring i organisasjonen
og sluttbehandles av forbundsstyret.
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Det ble presisert at forslaget inneholder en vurdering av plassering mellom Bergen /
Trondheim og Nord Norge, ikke bare Tromsø.
7.B

VEDTAK
:

7.C

Målprosess i NMF – forslag fra NMF - Sør
Saken anses ivaretatt gjennom punkt 1 i sak 08.06 ”Plan og budsjett 2006 –
2008)

Økonomien i kretser og regioner – forslag fra NMF – Rogaland
Landsmøtet er kjent med at flere av kretsene / regionene har en anstrengt
økonomi. Overgangen til felles økonomi skaper ytterligere usikkerhet.

VEDTAK
:

Landsmøtet ber derfor forbundsstyret om å foreta en gjennomgang av den
økonomiske situasjonen, vurdere behovet for styrking og vurdere hvilke tiltak
som kan være nødvendige og aktuelle.
Sak om dette legges frem for landsmøtet i 2008

7.D

Stavanger 2008 / NMFs satsing under landsfestivalen / EM etc – forslag fra NMF
Rogaland
NMFs satsing i 2008 var en egen sekvens i landsmøtets program

VEDTAK
:

7.E

VEDTAK
:

Forskning på NMF som medlemsorganisasjon og ungdomskriminalitet
Saken anses ivaretatt gjennom punkt 1 sak 08.06 ”Plan og budsjett 2006 –
2008”

Landsmøtesak 8.2006: Plan og budsjett 2006 - 2008
Følgende oversendelsesforslag til handlingsplanen oversendes forbundsstyret:
Oversendelsesforslag fra NMF Hordaland
- Det bør utdeles kongepokal hvert år både til vinnerne av NM Brass og NM Janitsjar
- Det er viktig at NMF blir mer synlig i pressen og at pressen er kjent med hva vi står for og
hva vi driver med. Det bør derfor satses på årlige pressesamlinger med hensikt å få ut viktig
informasjon om NMF. Dette kan gjøres fylkesvis dersom det er formålstjenlig.
Til punkt 6.4 i handlingsplanen:
- Styrke eksisterende og utarbeide nye prosjekter som fremmer gjensidig utbytte av
flerkulturelt samarbeid
- Tilrettelegge både språklig og kulturelt for kommunikasjon med foreldre / foresatte med
annen etnisk bakgrunn
Oversendelsesforslag fra Region Sør:
- Vurdere kontingent for kr. 75,- for korps med medlemmer over for eksempel 60 år.

Forslag fra NMF Rogaland
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1)
Til pkt 04 basistilbud – tilføyelse under punktet korps: Tilbud til tillitsvalgte
Enstemmig tatt inn i handlingsplanen
2)
Til pkt 05-1 Mål 1 – Nytt strekpunkt: Bidra til kvalitativt god drift av korps
Enstemmig tatt inn i handlingsplanen
3)
til pkt 05-2 Mål 2 – Nytt strekpunkt: Tilby kurs og annen skolering for tillitsvalgte
Enstemmig tatt inn i handlingsplanen
4)
Til pkt 05-3 Mål 3 – Endring under avsnittet Hvorfor ?
NMF skal fremme høy musikalsk kvalitet fra aspirant til profesjonelt nivå. Kvalitet skaper
idealer og gir anerkjennelse. NMF skal profilere korpsmusikk som kunstnerisk uttrykk og på
den måten utvikle musikkformen.
Enstemmig tatt inn i handlingsplanen

Forslag fra NMF Hordaland
5)
Til pkt 04 basistilbud – sommerkurs – Alle fargekoder byttes med like aldersbestemte kurs
Enstemmig tatt inn i handlingsplanen
6)
Til pkt 05-2 Hvordan?– bytte ut byråkrati med administrasjon i andre strekpunkt
Enstemmig tatt inn i handlingsplanen
7)
Til pkt 05-4 Hvordan? – Arrangement i regi av NMF på alle nivå skal så langt det er mulig
legges til arenaer som er tilgjengelige for alle.
Enstemmig tatt inn i handlingsplanen

8) Forslag fra NMF Oslo
Til punkt 5.4 i handlingsplanen. Hvordan:
- Modeller for aktivitet som virker inkluderende og tillitskapende uavhengig av etnisk og
kulturell bakgrunn. (erstatter ”etablere en satsing på bredere etnisk…”)
Enstemmig tatt inn i handlingsplanen

VEDTAK
:

1. Landsmøtet vedtar fremlagte handlingsplan for perioden 2006 – 2008 med
tilleggsforslagene 1 til 7.
2. Regioner / kretser skal utarbeide tiltaksplaner som bygger opp om
handlingsplanens intensjoner innen 1. oktober 2006. Det utfordres til i disse
planene å også legge frem nyskapende tiltak
3. Landsmøtet vedtar framlagte budsjett for perioden 2007 – 2008

Landsmøtesak 9.2006: Kontingent 2007 - 2008
1. Medlemskontingent musikant, driller og aspirant
2. Medlemskontingent andre medlemmer, dirigenter og

kr 200,-

VEDTAK
:
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Instruktører
3. Medlemskontingent for medlemmer i ensembler og
Grupper, inklusiv avis og Tono avgift
4. Medlemskontingent i musikkorpsenes venner
5. Korpsavgift
6. Kontingent for ikke aktive korps inkl. lagerforsikring

kr 75,kr 250,kr 250,kr 1 500,kr. 2 000,-

Landsmøtesak 10.2006: Langtidsbudsjett

VEDTAK
:

Landsmøtet vedtar forslag til langtidsbudsjett for perioden 2009 – 2010 som
retningsgivende ramme for forbundsstyrets arbeid.

Landsmøtesak 11.2006: Valg

VEDTAK
:

Forbundsstyre fra 2006 – 2008
President Ulf Rosenberg
Visepresident Erik Rastad

Rogaland
Vestfold

Styremedlemmer:
Line Mygland
Merit Kristiansen
Elisabeth Sundkvist
Lars Emil Johannessen
Ingolf Dragset

Oslo
Telemark
Troms
Akershus
Trøndelag

Varamedlemmer:
Kristoffer Sundøy
Per Lorentz Milotzki
Per Erling Løkken

Hordaland
Telemark /Hordaland
Akershus

Kontrollkomité:
Lars Jørgen Hauge, leder
Berthel Pettersen
Dagfinn Larsen
Jorunn Polsrød, varamedlem

Hordaland
Møre og Romsdal
Østfold
Telemark

Valgkomite:
Lovisa Midtbø, leder
Trond Elnes
Bodil Bjørlo Takle
Roger Lund
Jørn Stensvold

Referenter
Berit Handegard

Dag Helle Bysting

________________________
Bjarne Roar Birkeland
Protokollunderskriver

Hordaland
Akershus
Sogn og Fjordane
Trøndelag
Finnmark

Gøril Meland

Per Einar Fon
____________________
Lena E Dahl
Protokollunderskriver
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