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Norges Musikkorps Forbunds landsmøte i Kristiansand  
22-24. April, 2016 - Quality Hotel & Resort Kristiansand 
 
 
Fredag 22. april  
Kl 11.00-  Registrering hotellobby 
Kl 11.00-12.30 Ungdomsseminar ‘Velkommen som delegat på NMFs landsmøte’ 
kl 12.30-13.45  Lunsj       
kl 14.00  Musikalsk vorspiel og åpning av landsmøtet  
    Landsmøtesaker 1, 2, og 3 og valgkomiteens innstilling 
 
kl 17.30  Avgang utendørsarrangement 
kl 20.00  Retur til hotellet 
kl 20.30  Middag på hotellet      
 
Lørdag 23. april  
kl 09.00  Et musikalsk ‘God morgen’  
   Landsmøtet fortsetter 
    Landsmøtesaker 4,5,6 og 7 
kl 13.00  Avreise fra hotellet – sosialt arrangement inkl. lunch 
kl 14.45  Retur til hotellet 
Kl 15.00  Landsmøtet fortsetter 

Temainnslag: NMFs dirigentsatsning 
kl 18.00  Møteslutt 
kl 19.15  Aperitiff      
kl 20.00  Festmiddag (Antrekk: festlig) 
 
 
Søndag 24. april 
Kl. 09.00 Sawubona – God morgen på Zulu!  

Landsmøtet fortsetter 
Landsmøtesaker 8, 9, 10 og 11 
Tema-innslag: Inkludering i flere perspektiver/PULSE i Nord og Sør 

Kl 12.30  Presentasjon av jubileumsåret 2018! 
   Velkommen til Landsmøte 2018 v/NMF Øst 
kl 13.00  Møteslutt 

  

  



 

4 
 

 

 

Forretningsorden for NMFs Landsmøter 

 

1 Møtet ledes av to møteledere som velges av landsmøtet. 
 

2 Representanter som ønsker ordet i debatten viser dette til møtelederne med sin 
nummerplate. 

 

3 Møtelederne opplyser hvem neste taler er når en får ordet. 
 

4 En representant kan umiddelbart få ordet til forretningsorden for å holde korte 
innlegg om saksbehandlingen, avstemningsform, forslag om strek, begrensning 
av taletid og lignende. En representant kan få ordet til forretningsorden en gang 
i hver sak.  

 

5 Når en møteleder ønsker ordet skal møteledelsen overlates til den andre 
møtelederen. 

 

6 Når det fremsettes forslag om strek skal nye talere gis anledning til å tegne seg 
før strek blir satt. 

  

7 Alle forslag til vedtak skal leveres skriftlig til møteleder som refererer forslaget. 
Forslag til vedtak skal være relevant til saken som behandles.  

 

8 Det kan ikke fremsettes nye forslag til vedtak etter at strek er satt. 
 

9 Voteringer foretas i henhold til § 4.3. Gyldige vedtak krever absolutt flertall. 
Vedtektsendringer trenger iflg. § 11, 2/3 flertall. 

 

10 Valg av tillitsvalgte foregår i henhold til § 4.5, og skal være skriftlig dersom 
noen krever det.  

 

 



 

5 
 

 
 
 
 

 

Saksliste 
 

Landsmøtesak 01.2016 Konstituering 6 
   
Landsmøtesak 02.2016 Årsrapport og regnskap 2014 8 
   
Landsmøtesak 03.2016 Årsrapport og regnskap 2015 10
   
Landsmøtesak 04.2016 Driftsmodell og organisering av NMF 12 
 
Landsmøtesak 05.2016 Revidering av vedtektene 26 
 
Landsmøtesak 06.2016 Honorar Forbundsstyret og kontrollkomiteen  38 

  
Landsmøtesak 07.2016 Kontingentsatser 2017-2018 42 

 
Landsmøtesak 08.2016 Handlingsplan 2016–2018 46 

 
Landsmøtesak 09.2016 Budsjett 2017-2018 58 
 
Landsmøtesak 10.2016 Langtidsbudsjett 2019–2020 62 
 
Landsmøtesak 11.2016 Valg 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sak 01.2016 
KONSTITUERING 
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Dato:  22. – 24. april 2016 
Sak nr.  1.2016 
Sak:   Konstituering 
 

 
A: Åpning 
B: Navneopprop 
C: Godkjenning av innkalling 
D: Godkjenning av dagsorden og saksliste 
 
E: Valg av møteledelse 

Forbundsstyrets forslag: 

 Arild Eielsen 

 
F:  Valg av fullmaktskomité  

Forbundsstyrets forslag: 

 Lars-Jørgen Hauge 
Frank Mathisen 
Merit Kristiansen 

  (velges som henholdsvis leder og medlemmer i komiteen) 
 

G: Valg av redaksjonskomité 
Forbundsstyrets forslag: 
Øystein Bø    NMF Øst 
Harald Borge    NMF Hordaland 
Ina Irene Inman Tjørve  NMF Hedmark/Oppland  
(velges som henholdsvis leder og medlemmer i komiteen) 

 
H: Valg av protokollunderskrivere  

Forbundsstyrets forslag: 
Bjørn Frode Hansen   NMF Trøndelag 
Charlotte Algrøy Svidal  NMF Sør 

 
I: Valg av referenter 

Forbundsstyrets forslag: 
Ingrid Sofie Nygaard 
Geir Ulseth 
Lilli Anne Jacobsen Grong 
Randi Kvinge 

 

 
_____________________ 

Rita Hirsum Lystad 
president 
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Sak 02.2016 
ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

     
 
 

Dato:  22. – 24. april 2016 
Sak nr.  02.2016 
Sak:   Årsrapport og regnskap 2014 
 

 

 

 

 

Forbundsstyrets forslag til vedtak 
 
 
Landsmøtet godkjenner årsrapport og regnskap for 2014. 
 

 

 

 

 
____________________ 

Rita Hirsum Lystad 
president 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Vedlegg: 02.1 Årsrapport og regnskap 2014 – egen pdf-fil 

   

 



 

10 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sak 03.2016 
ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2015 
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Dato:  22. – 24. april 2016 
Sak nr.  03.2016 
Sakstittel:  Årsrapport og regnskap 2015 
 
 
 
 
 
 

Forbundsstyrets forslag til vedtak 
 
Landsmøtet godkjenner årsrapport og regnskap for 2015. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

____________________ 

Rita Hirsum Lystad 
president 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vedlegg: 03.1 Årsrapport og regnskap 2015 - egen pdf-fil 

 



 

12 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sak 04.2016 
DRIFTSMODELL OG ORGANISERING AV NMF 
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Dato:  22. – 24. april 2016 
Sak nr.  04.2016 
Sakstittel: Driftsmodell og organisering av NMF 
 

 
 
 
 

Forbundsstyrets forslag til vedtak 
 

Som oppfølging av landsmøtesak 04 2014, gjør Landsmøtet 2016 følgende 

vedtak i landsmøtesak 04.2016 Driftsmodell og organisering av NMF:  

 
1. Overordnet 
NMF består av 9 rettssubjekter. NMF nasjonalt og NMFs 8 regioner utgjør disse 
rettssubjektene.  
Landsmøtet vil i egen sak revidere NMFs vedtekter, for gjennom vedtektene sikre 
at virksomheten på alle måter og på alle nivå svarer opp NMFs formål og de 
prioriteringer som fremkommer i NMFs handlingsplan.   
 
2. Nytt ledermøte: 
Dagens ledersamling og ledermøte erstattes med etablering av et nytt ledermøte i 
NMF. Ledermøtet skal ikke være et beslutningsorgan, men et aktivt rådgivende 
organ for forbundsstyret.  
Ledermøtets oppgaver skal utledes av forslaget som er gitt under punkt 3.3. i OUs 
innstilling. Representasjon og agenda for ledermøtet skal, unntatt punkt om 
vedtaksmyndighet, følge OUs innstilling.  
    
3. Arbeidsutvalg 
Landsmøtet ber om at «arbeidsutvalg» fjernes som vedtektsfestet institusjon. 
Det er til enhver tid forbundsstyrets og regionstyrenes oppgave å finne frem til 
best mulig arbeidsformer, ref. vedtektenes § 5.2.b og § 7.2.b.        
 
4. Arbeidsfordeling innen NMF 
Landsmøtet bekrefter at arbeidsfordelingen mellom NMF nasjonalt og NMFs 

regioner generelt skal opprettholdes i tråd med etablert fordeling.  

5. Arbeidsmetodikk, NMFs valgkomiteer: 
Landsmøtet ber forbundsstyret initiere etablering av felles arbeidsmetodikk for 
organisasjonens valgkomiteer. Denne skal være basert på etablert metodikk for 
nasjonal valgkomite og moment som fremkommer i punkt 3.9 i OUs innstilling. 
Metodikken skal utarbeides og implementeres slik at den blir gjeldende for 
valgprosessene, regionting 2017.      
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6. Økonomi: 
 Landsmøtet ber forbundsstyret i kommende landsmøteperiode arbeide videre med 

økonomimodellen skissert i OUs innstilling.  

 Det utarbeides nye arrangementsavtaler for nasjonale arrangementer som sikrer riktig 
og realistisk bruk av ressurser. 

 Landsmøtet ber forbundsstyret i kommende landsmøteperiode etablere klare prinsipper 
for lån fra nasjonalledd til regioner. 

 Landsmøtet ber forbundsstyret i kommende landsmøteperiode utarbeide forslag til 
fullmaktsmatrise som kan brukes for hver juridisk enhet, samt skriftlige prinsipper for 
likviditetsstyring i alle juridiske enheter. 

  
Forbundsstyret skal fortløpende holde regionstyrer og Ledermøtet orientert om 

arbeidet med disse punktene. 

 
7. NMF og arbeidsgiveransvaret 
 
Følgende gjelder for NMF som arbeidsgiver: 
 
Arbeidsgiveransvaret 
Alle ansatte er ansatt i ett rettssubjekt - Norges Musikkorps Forbund (NMF).  
Forbundsstyret er det ledende organet i NMF i perioden mellom landsmøte, og har 
arbeidsgiveransvaret for ansatte ved nasjonalt kontor og for ansatte ved NMFs 
regionkontor. Arbeidsgiveransvaret er delegert og utøves av NMFs generalsekretær. 
 
Med arbeidsgiveransvar menes det samlede antall forpliktelser som påhviler overfor 
de ansatte. Sentrale deler av arbeidsgiveransvaret er å foreta ansettelser, meddele 
oppsigelser, fastsette arbeidstid og arbeidssted, utbetale lønn og sikre et forsvarlig 
arbeidsmiljø for alle ansatte.  
 
 Utlysning av stillinger 

Ledige stillinger i NMF skal som hovedregel lyses ut internt og eksternt. 

 
 Nasjonalt kontor 

Forbundsstyret ansetter og eventuelt avsetter generalsekretær. Ansettelser ut over 
generalsekretær skal utføres av et sentralt tilsettingsutvalg og tillitsvalgte. Ansettelser 
ved nasjonalt kontor skal basere seg på budsjettmessige vedtak gjort i forbundsstyret. 
Generalsekretær leder utvalget. 

 
 Regionkontorene 

 Ved ansettelse av daglig leder i regionen består tilsettingsutvalget av styreleder og et 
styremedlem fra regionen, generalsekretær, personalsjef (leder HR) og ansattes 
tillitsvalgt. Tilsettingsutvalget drøfter og innstiller kandidat til stillingen.  

 Ved uenighet mellom regionstyrets medlemmer og generalsekretær treffer 
forbundsstyret endelig avgjørelse.  
 

 
 Daglig leder:  

 har ansvaret for at alle administrative oppgaver i regionen blir gjennomført 

 skal legge til rette for og koordinerer det frivillige arbeidet i regionen 

 er saksbehandler og sekretær for regionstyret  

 har møteplikt på regionstyret sine møter 

 har ansvar for kontakt med og oppfølging av kommune- og 
fylkesadministrasjoner 

 har personalansvar for ansatte med arbeidssted i regionen  
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 har ansvaret for planlegging, koordinering og gjennomføring av regionale 
oppgaver  

 har økonomiansvar for regionen. Herunder budsjett, oppfølging av regnskap 
og søknader for å innhente sponsorer og prosjektstøtte. 

 skal delta på møter i NMFs ulike nettverk 
 skal delta i interne og eksterne møter etter behov, med delegert ansvar fra 

generalsekretær 
 
Daglig leder forholder seg til de planer og budsjetter som vedtas av regionstyret og 
leder regionen i tråd med dette. Ansettelser ved regionalt kontor gjøres av daglig 
leder, med delegert myndighet fra generalsekretær. Ansettelser skal basere seg på 
budsjettmessige vedtak gjort i regionstyret. Ansatte med tjenestested i en region 
skal prioritere regionalt arbeid, men dette utelukker ikke at alle ansatte kan delta i 
ulike nettverk som vil føre til et styrket tilbud for NMFs medlemskorps.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

_____________________ 

Rita Hirsum Lystad 
president 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vedlegg: 04.1 NMF OU-utvalgets innstilling, desember 2015 - egen pdf-fil 

04.2 Høringssvar, OU-saka februar 2016- egen pdf-fil 
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Innledning: 
 
Forbundsstyret behandlet saken i sitt møte 10. mars 2016. Forbundsstyrets innstilling til 
Landsmøtet bygger på forslag til innstilling og saksutredning fra administrasjonen. 
Forbundsstyret slutter seg i stor grad til dette forslaget, men på noen punkter drøftet 
styret seg frem til alternative forslag til vedtak. Dette gjelder innstillingens punkt 2 og 
punkt 3. Se Forbundsstyrets kommentar nederst i saken. 

 
 
 

Administrasjonens saksutredning: 
 
Ved NMFs landsmøte 2014 ble det i sak 04 fattet følgende vedtak: 
  
1. Landsmøtet ber forbundsstyret å nedsette et utvalg med representasjon fra alle   

regioner, forbundsstyret, administrasjon og tillitsvalgte, som skal evaluere NMFs 
styrings- og driftsmodell. Regionene oppnevner selv egen representant. Regionstyrene, 
forbundsstyret og tillitsvalgte skal være høringsinstanser underveis i prosessen.  

2. Forbundsstyret utarbeider mandat for utvalget.  
3. Forbundsstyret legger fram forslag til endring på Landsmøtet 2016.  

 
Endret vedtak enstemmig vedtatt. 

 
Saken ble videre behandlet av NMFs forbundsstyre. Ved styremøtet den 26. 
september 2014 ble sammensetning av Organisasjonsutvalget og mandat for 
utvalget endelig fastsatt;  
  
NMFs forbundsstyre - vedtak fra styremøte 5 -2014 (26. september): 
  
Sak 40.2014 Driftsmodell, organisering av NMF – evaluering 
  

1. Forbundsstyret setter ned et utvalg i tråd med vedtak i landsmøtesak 04.2014:  
Driftsmodell og organisering av Norges Musikkorps Forbund  

2. Utvalget blir satt sammen slik: Én representant fra hver av NMFs regioner, NMFs 
MFO-tillitsvalgt, generalsekretær peker ut to representanter fra administrasjonen. 
Disse medlemmene blir oppnevnt fra forbundsstyret: Lise Hagen Rebbestad (leder), 
Harald Eikaas og Christian Børresen.  

3. Utvalget får følgende mandat for arbeidet sitt:  
3.1 Utvalgets mandat og arbeid skal legge til grunn NMFs formål*.  
3.2 Evaluere dagens styrings- og driftsmodell i forhold til NMFs formål.  
3.3 Basert på punktene 3.1 og 3.2 anbefale for forbundsstyret en framtidig  

           drifts- og styringsmodell.  
     3.4 Utvalgets forslag legges fram for forbundsstyret innen utgangen av 2015.  
     3.5 Det avsettes inntil kr. 50.000,- innenfor årets budsjett til arbeid i 2014.  
     3.6 Utvalget må gi innspill til budsjett for sitt arbeid i 2015.  

 
 
A. ORGANISASJONUTVALGETS INNSTILLING 
OU leverte sin innstilling 31.12.2015. I innstillingens kapittel 6 gir OU sine 
anbefalinger til forbundsstyret. For kunnskap om prosesser som ledet frem til 
anbefalingene vises det til «Organisasjonsutvalgets innstilling, desember 2015», 
vedlagt saken. 
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OUs anbefalinger 
I kronologisk rekkefølge, jfr oppbyggingen av OUs innstilling, anbefaler OU 
følgende:  
 
Overordnet:  
 Det fastslås at NMF består av 9 rettssubjekter: NMF sentralt og NMFs 8 regioner. 

Aksjelovens bestemmelser om styreansvar legges til grunn for NMFs forbundsstyre og 
NMFs regionstyrer. Forståelsen av dette prinsippet etableres i hele organisasjonen.  

 
Styring og drift (kap.3):  
 NMF innfører et nytt ledermøte.  

 Arbeidsutvalget foreslås avskaffet.  

 Det innføres tydelig arbeidsfordeling i NMFs administrasjon.  

 Det innføres tydelige retningslinjer for arbeidet til NMFs valgkomiteer.  

 
Økonomi (kap. 4):  
 NMF etablerer en modell med fordeling av kontingentinntekt mellom region og NMF 

nasjonalt.  

 NMF etablerer et basisnivå på kontingentinntekten for å sikre regional tilstedeværelse.  

 Det utarbeides en forbedret modell for resultatdeling og oppfølgingen av nasjonale 
arrangementer.  

 Det blir etablert klare prinsipper for lån fra nasjonalledd til regioner.  

 NMF-organisasjonen tydeliggjør krav til egenkapital og likvidtetsbuffer i regionene og 
NMF nasjonalt.  

 Det blir etablert fullmaktsmatrise for hver enkelt juridisk enhet.  

 Det blir etablert skriftlige avtaler mellom de ulike juridiske enhetene.  

 Det blir etablert skriftlige prinsipper for likviditetsstyring i alle juridiske enheter.  

 
NMF og arbeidsgiveransvaret (kap 5)  
 Aksjelovens bestemmelser om styreansvar har konsekvenser for så vel forbundsstyret 

som regionstyrenes ansvar som arbeidsgiver, og legges til grunn for forbundets arbeid.  

 Alle ansatte er ansatt i ett rettssubjekt, Norges Musikkorps Forbund.  

 Regionstyret får delegert arbeidsgiveransvar for de medarbeidere som arbeider i 
regionene.  

 Generalsekretær involveres i ansettelser av nye daglig ledere, selv om denne funksjonen 
rapporterer til regionstyret.  

 Det opprettes en sentral HR-avdeling/arbeidsgiverenhet for samtlige av NMFs ansatte.  

 
Dissens: 
Iver Vatvedt, Odd Petter Saltnes, Jonas Skartveit Rogne og Irene Inman Tjørve tar 
dissens på avsnittet «Overordnet» da vi mener det er en for forpliktende 
formulering at aksjeloven i sin helhet skal legges til grunn for NMFs virksomhet. Vi 
oppfatter at advokaten anbefalte å «se til/la seg inspirere av» aksjeloven i 
utarbeidelse av egne vedtekter, og ikke som hovedregel å følge den. Advokaten 
mener at vi ikke driver ulovlig i dag, men at det finnes mangler i vedtektene som 
man må utbedre.  

 
Det tas dermed også dissens på avsnittet «NMF og arbeidsgiveransvaret», første 
kulepunkt, og følgelig også tredje og fjerde kulepunkt.  

 
 

B. FORBUNDSSTYRETS BEHANDLING  
OUs innstilling ble uten opphold sendt ut til høring i organisasjonen, i tråd med 
Landsmøtets vedtak om prosess. Innstillingen ble grundig drøftet under NMFs 
ledermøte på Hell, januar 2016. Høringsfrist ble satt til 10. februar, og alle 
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høringsinstanser leverte høringssvar innen frist. Høringssvarene er i sin helhet 
samlet i eget dokument som vedlegg til saken. 

 
Til behandlingen i forbundsstyret har administrasjonen tatt konkret utgangspunkt i 
OU sine anbefalinger. Hvert av punktene er gitt egen vurdering, der OUs anbefaling 
er vurdert og balansert opp mot signalene som fremkommer av det brede utvalget 
at høringssvar. 

 
For å sikre kvaliteten på vurderingene har forbundsstyret hatt tett kontakt med 
NMFs juridiske rådgiver.  
 
Det vil i det videre bli gitt en kommentar fra administrasjonen til styret til hvert av 
punktene på listen av anbefalinger, der det er vurdert muligheten for klar 
konklusjon, alternativt en konsensus bygd på OUs innstilling og tilhørende 
høringssvar. Som man vil kunne se av foreliggende dokumenter er det en rekke 
punkt det kan påregnes stor enighet om å følge opp. For andre punkt synes det klart 
at dette vil være utfordrende. 
Av tids- og kapasitetsårsaker vil de fleste punkt som er aktuelle for oppfølging 
måtte følges opp i tiden etter at Landsmøtet har fattet vedtak om slik oppfølging. 
Blant annet er det slik at hele NMFs personale innen økonomi og regnskap er kraftig 
bundet opp 1. kvartal. Da går stor del av ressursene med til daglig drift og 
årsavslutning for alle «selskapene» personalet har fagansvar for. Det ansees også 
som ansvarlig å avvente videre ressursbruk til nærmere avklaringer i saken er gjort 
av Landsmøtet.  Slik vi ser det er det heller ikke noe ved NMFs nåværende 
«bæreevne» som indikerer hastverk. I prosessen så langt er det svært mange som 
har fremhevet viktigheten av at vi i slike prosesser må «skynde oss langsomt».  
 
 
 
C. OUs ANBEFALINGER – ADMINISTRASJONENS VURDERING OG INNSTILLING 
 
Kulepunkt angir sitat fra OUs anbefalinger 
 
Overordnet:  
 Det fastslås at NMF består av 9 rettssubjekter: NMF sentralt og NMFs 8 regioner. 

 Aksjelovens bestemmelser om styreansvar legges til grunn for NMFs forbundsstyre og 
NMFs regionstyrer. Forståelsen av dette prinsippet etableres i hele organisasjonen.  

 
Disse to overordnede temaene legger sterke premisser for resten av saken. 
Gjennom høringsprosessen er det klargjort at det er stort flertall i regionene for at 
NMF fremdeles skal bestå at 9 rettssubjekter. Det er derfor ikke grunnlag for 
forbundsstyret å foreslå noen endring her. Det er likevel innhentet juridisk 
vurdering av hva som ligger i rettsubjektivitet. Dette for å få klarlagt hvilke 
muligheter og eventuelle begrensninger ulike valg av subjektivitet vil gi, og hvordan 
dette vil påvirke ønsket om «vi-følelse» og utviklingen mot en mer samlet 
organisasjon. 
 
Det blir fra OU foreslått at Aksjelovens bestemmelser skal legges til grunn for NMFs 
organisering. OU sier dette om AS i punkt 1.3.2, 2. avsnitt: «Vi velger å legge lov 
om aksjeselskaper (aksjeloven) til grunn for NMF’s virksomhet». Dette innbefatter 
altså ikke bare organisering, men hele virksomheten. OU legger videre til i punkt 5 
at AS-lovens bestemmelser om styrets ansvar legges til grunn. 
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Noen regioner mener dette er en god ide, mens også mange av høringssvarene tyder 
på at dette vil være uheldig. Fire av OUs medlemmer har også tatt dissens på dette 
punktet. Forbundsstyret har innhentet juridisk vurdering, og det synes å være klart 
at det er ingen betingelser om at aksjeloven må legges til grunn for det å ha egne 
rettssubjekter. Den juridiske vurderingen påpeker også at NMF først bør klargjøre 
hva vi som mål for driften vår og deretter påse at vi har vedtekter som bygger opp 
under disse målene. Som frivillig organisasjon er det fordelaktig å ikke binde oss 
opp mot konkret lovverk, men heller hente inspirasjon og formuleringer fra ulike 
lover. Dette kan være aksjelov, virksomhetsloven, avtaleloven etc.  

 
Som frivillig organisasjon kan vi forholde oss til vedtektene som vår egen lov. Vi bør 
derfor etablere og etterleve et sett vedtekter (lovverk) som er gjennomgående i 
hele organisasjonen, slik det eksempelvis er i idrettsforbundet. 
 
Merknad; om Formål, visjon og verdier 
Høringsprosessen viser at det er enighet om at NMFs formål skal bestå som i dag, 
likeså vår visjon og våre verdier. Videre er det enighet om at Landsmøtet er NMFs 
øverste organ, og ingen regioner har foreslått at regioner skal ha egne, suverene 
vedtekter.  
 
 
Forslag innstilling: 
NMF består av 9 rettssubjekter. NMF nasjonalt og NMFs 8 regioner utgjøre disse 
rettssubjektene.  
Landsmøtet vil i egen sak revidere NMFs vedtekter, for gjennom vedtektene sikre 
at virksomheten på alle måter og på alle nivå svarer opp NMFs formål og de 
prioriteringer som fremkommer i NMFs handlingsplan.   
 
 
Styring og drift: 
  

 NMF innfører et nytt ledermøte. 
 
Høringsprosessen viser stor tilslutning til dette punktet. Fra administrasjonen vil vi 
fremholde at dette er en mindre endring, og heller en oppstramming av 
eksisterende ordning. Endringen vil kunne styrke det indre demokrati i 
organisasjonen og forankre tiltak og aktiviteter på en god måte. Det må samtidig 
påpekes at utvidet deltagelse også har en økonomisk side. 
Under drøftinger og i høringssvarene fremkommer det skepsis med tanke på at 
ledermøtet skal ha vedtaksmyndighet når det gjelder budsjett og regnskap. Med 
unntak av dette punktet i OUs innstilling synes det kurant å følge OUs forslag om 
nytt ledermøte. 
 
Forslag til innstilling: 
Det etableres et nytt ledermøte i NMF. Ledermøtet skal ikke være et 
beslutningsorgan, men et aktivt rådgivende organ for forbundsstyret.  
Ledermøtets oppgaver skal utledes av forslaget som er gitt under punkt 3.3. i OUs 
innstilling. Representasjon og agenda for Ledermøtet skal, unntatt punkt om 
vedtaksmyndighet, følge OUs innstilling.  
    

 Arbeidsutvalget foreslås avskaffet. 
Dette punktet har gitt en del debatt. Hvordan AU i dag brukes i regionene varierer. 
Det blir fra flere hevdet at utvalget har en viktig funksjon for å sikre god kontakt 
mellom de tillitsvalgte og de ansatte, samtidig som det i flere regioner, av 
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geografisk forhold, blir sett som en fordel å ha et AU som kan håndtere mindre 
saker.  
I tidligere drøfting i forbundsstyret har det vært vanskelig å identifisere de gode 
grunnene for å legge ned AU. Fra administrasjonen vil vi tilrå at AU blir 
opprettholdt.  Styreinstruksen er overordnet instruks for styrets arbeid. FS kan i 
egen sak sørge for at det etableres klare rutiner og instruks for AU. Disse bør gjøres 
gjeldende både nasjonalt og regionalt.   
 
 
Forslag til innstilling; 
Ordningen med arbeidsutvalg i forbundsstyret opprettholdes 
Klart og tydelig mandat for arbeidsutvalget må etableres. Tilsvarende prosesser 
skal gjennomføres i regionstyrene.     
  
 Det innføres tydelig arbeidsfordeling i NMFs administrasjon. 

 OU gir forslag til hvordan arbeidsfordelingen mellom nasjonalt kontor og regioner bør 
være. Så langt administrasjonen kan se er forslaget ikke i uoverensstemmelse med slik 
det i realiteten er i dag.  

 
Forslag til innstilling: 
Landsmøtet bekrefter at arbeidsfordelingen mellom NMF nasjonalt og NMFs 
regioner skal opprettholdes i tråd med etablert fordeling.   
  
 Det innføres tydelige retningslinjer for arbeidet til NMFs valgkomiteer. 

 
Valgkomiteenes arbeid er av største viktighet for alle deler av NMF. 
Slik administrasjonen vurderer det har den nasjonale valgkomiteen funnet frem til 
en rasjonell og kvalitativt god arbeidsmetodikk. Det bør ikke være vanskelig for 
forbundsstyret å slutte seg til OUs syn om at det bør etableres lignende god 
metodikk for regionale komiteer. 
 
Forslag til innstilling: 
Landsmøtet ber forbundsstyret initiere etablering av felles arbeidsmetodikk for 
organisasjonens valgkomiteer. Denne skal være basert på etablert metodikk for 
nasjonal valgkomite og moment som fremkommer i punkt 3.9 i OUs innstilling. 
Metodikken skal utarbeides og implementeres slik at den blir gjeldende for 
valgprosessene, regionting 2017.      
 
Økonomi 
Det økonomiske «byggesettet» som i dag er selve fundamentet for NMFs 
driftsmodell er rimelig komplisert, og nok ikke svært enkelt å ha full oversikt over. 
Dagens økonomimodell ble etablert for ca. 10 år siden, og det er ikke tvil om at det 
«renner mye vann i havet» på 10 år. OU har i sin innstilling anbefalt en rekke 
tiltak/endringer, og i OUs egne presentasjoner av forslagene er det fremhevet at 
dette i sin helhet dreier seg om problemstillinger som uansett, uavhengig av OU-
prosess, bør arbeides med. Også i administrasjonen ser vi det som helt naturlig at 
hele økonomikapittelet blir arbeidet videre med i kommende periode. Dette blir i 
stor grad understøttet av høringssvarene. For en rekke punkt er det uproblematisk å 
slutte seg til anbefalinger fra OU. For andre punkt er det et utbredt syn at det må 
gjennomføres prinsipielle drøftinger og gjennomføres grundige 
konsekvensutredninger.   
 
 
Til punktene:        
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 NMF etablerer en modell med fordeling av kontingentinntekt mellom region og 
NMF nasjonalt.  
Til punktet knyttes det stor grad av usikkerhet. Det er et klart ønske om at modellen 
blir vurdert, men samtidig er det uttrykt stort behov for prinsipielle drøftinger og 
konsekvensutredning.   

 

 NMF etablerer et basisnivå på kontingentinntekten for å sikre regional 
tilstedeværelse.  
Punktet henger nøye sammen med punktet over, og etablering krever en nøye 
konsekvensvurdering. 

 

 Det utarbeides en forbedret modell for resultatdeling og oppfølgingen av 
nasjonale arrangementer. 
Høringssvarene tyder på stort sprik i synet hos regionene. Administrasjonen foreslår at 
det blir gjort vedtak om «nullstilling» av dagens ordning. Dette bør bli fulgt opp av en 
evaluering av dagens ordning og oppbygning av nye arrangementsavtaler som sikrer 
korrekt og realistisk ressursbruk og økonomiske overføringer.   

 

 Det blir etablert klare prinsipper for lån fra nasjonalledd til regioner. 
Stor enighet om behovet. Forbundsstyret bør få i oppdrag å etablere slike prinsipper. 

 

 NMF-organisasjonen tydeliggjør krav til egenkapital og likvidtetsbuffer i 
regionene og NMF nasjonalt.  
Slik administrasjonen ser det er det naturlig og «sunt» at dette blir innført. Høringssvar 
viser stor, positiv enighet. 

 

 Det blir etablert fullmaktsmatrise for hver enkelt juridisk enhet.  
Utvilsomt et godt grep for å sikre god og trygg styring. Høringssvarene viser stor 
enighet. Forbundsstyret bør får bestilling om etablering. 

 
 Det blir etablert skriftlige avtaler mellom de ulike juridiske enhetene. 

Forslaget fra OU dreier seg i stor grad om avtaler vedr. økonomiske mellomværende. 
En rekke slike forhold er allerede beskrevet skriftlig, men det vil være naturlig å 
gjennomgå denne porteføljen og la dette bli en naturlig del av internkontrollsystemet.   

  
 Det blir etablert skriftlige prinsipper for likviditetsstyring i alle juridiske enheter. 

Her skulle det ikke være noe som skulle hindre full oppslutning rundt forslaget 
fra OU.  

 
 

Forslag innstilling: 
Landsmøtet ber forbundsstyret i kommende landsmøteperioden arbeide videre 
med økonomimodellen skissert i OUs innstilling.  

 
Det utarbeides nye arrangementsavtaler for nasjonale arrangementer som 
sikrer riktig og realistisk bruk av ressurser. 

 
Landsmøtet ber forbundsstyret i kommende landsmøteperiode etablere klare 
prinsipper for lån fra nasjonalledd til regioner 

 
Landsmøtet ber forbundsstyret i kommende landsmøteperiode utarbeide 
forslag til fullmaktsmatrise for hver juridisk enhet samt skriftlige prinsipper 
for likviditetsstyring i alle juridiske enheter. 

 
Forbundsstyret skal fortløpende holde regionstyrer og Ledermøtet orientert om 
arbeidet med disse punktene. 
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NMF og arbeidsgiveransvaret 
OUs anbefalinger inneholder 5 punkt som omhandler arbeidsgiveransvaret: 
  
 Aksjelovens bestemmelser om styreansvar har konsekvenser for så vel forbundsstyret 

som regionstyrenes ansvar som arbeidsgiver, og legges til grunn for forbundets arbeid.  

 Alle ansatte er ansatt i ett rettssubjekt, Norges Musikkorps Forbund.  

 Regionstyret får delegert arbeidsgiveransvar for de medarbeidere som arbeider i 
regionene.  

 Generalsekretær involveres i ansettelser av nye daglig ledere, selv om denne funksjonen 
rapporterer til regionstyret.  

 Det opprettes en sentral HR-avdeling/arbeidsgiverenhet for samtlige av NMFs ansatte.  

 
Som det går frem av OUs innstilling er dette temaet omfattet av dissens fra deler av 
utvalget.  
Høringssvarene gir tydelig signal om at det ikke er et generelt ønske i 
organisasjonen om at arbeidsgiverforholdet for ansatte i NMF skal endres.  
OU foreslår at alle ansatte skal være ansatt i ett rettssubjekt, Norges Musikkorps 
Forbund. Høringssvarene viser at det er full oppslutning til dette fra regionene.  
Det er derimot ikke et generelt ønske fra regionene om å få delegert 
arbeidsgiveransvar. 
OUs forslag om endringer her bygger på «aksjelovens bestemmelser om 
styreansvar». Som nevnt tidligere i saken tyder innhentet informasjon på at det ikke 
er tilrådelig at aksjeloven kategorisk blir lagt til grunn for virksomheten. Det er 
også avklart at uansett hvordan vi fordeler arbeidsgiverfunksjoner vil ansvaret til 
syvende og sist ligge hos forbundsstyret. 
I høringssvaret fra NMF Øst blir det gitt forslag om sammensetning av 
tilsetningsutvalg når daglig leder skal ansettes. Forslaget er identisk med praksis 
som er benyttet i inneværende landsmøteperiode. Dette kan selvsagt slåes fast i 
skriftlig rutine. I samme høringssvar blir det løftet frem klart behov for å få klarlagt 
hvordan vi skal forholde oss dersom regionens medlemmer i tilsettingsutvalg og GS 
ikke er samstemte. Fra NMF Øst blir det foreslått at avgjørelse da skal ligge hos 
regionstyret. Slik administrasjonen vurderer det vil det, all tid alle er ansatt hos 
NMF nasjonalt, ikke være mest naturlig at et slikt uavklart spørsmål avgjøres «ute» 
i organisasjonen. Det vil i så fall være snakk om en regions overprøving av 
generalsekretær. Slik vi ser det bør det ligge som en forutsetning at GS til enhver 
tid bestreber seg på å lede organisasjonen til hele organisasjonens tilfredshet, 
herunder også ved tilsettinger i region. Dersom dette ikke skjer, og det oppstår 
dissens, bør dette finne sin avklaring der hovedansvaret uansett ligger, i 
forbundsstyret.  
 
OU foreslår videre opprettelse av egen H/R-avdeling.         
Med ca. 40 ansatte har denne funksjonen vært løst på god måte i administrasjonen. 
Det vil uansett være en klar oppgave for generalsekretær å sørge for at  
H/R-funksjonen blir løst på tilfredsstillende måte. Dette er imidlertid selvsagt også 
et av mange områder som stadig må evalueres og prøves videreutviklet. 
Administrasjonen ser ikke behov for nye konstruksjoner her.  
 
Oppsummering og eksempel: 
Samlet sett viser høringssvarene at de fleste regionene opplever at dagens løsning 
av arbeidsgiveransvaret er tilfredsstillende, men at det er behov for en 
tydeliggjøring av rutinene. Som eksempel på hvordan dette kan fastsettes i skriftlig 
rutine gir vi her eksempel på oppsett som tar opp i seg moment fra OUs innstilling, 
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samtidig som det er basert på dagens rutiner og etablerte arbeidsavtaler. Dette kan 
også tjene som innstilling til landsmøtet: 
 
Arbeidsgiveransvaret 
Alle ansatte er ansatt i ett rettssubjekt - Norges Musikkorps Forbund (NMF).  
Forbundsstyret er det ledende organet i NMF i perioden mellom Landsmøter, og har 
arbeidsgiveransvaret for ansatte ved nasjonalt kontor og for ansatte ved NMFs 
regionkontor. Arbeidsgiveransvaret er delegert og utøves av NMFs generalsekretær. 
 
Med arbeidsgiveransvar menes det samlede antall forpliktelser som påhviler overfor 
de ansatte. Sentrale deler av arbeidsgiveransvaret er å foreta ansettelser, meddele 
oppsigelser, fastsette arbeidstid og arbeidssted, utbetale lønn og sikre et forsvarlig 
arbeidsmiljø for alle ansatte.  
 
Utlysning av stillinger 
Ledige stillinger i NMF skal som hovedregel lyses ut internt og eksternt. 
 
Nasjonalt kontor 
Forbundsstyret ansetter og eventuelt avsetter generalsekretær. Ansettelser ut over 
generalsekretær skal utføres av et sentralt tilsettingsutvalg og tillitsvalgte. 
Ansettelser ved nasjonalt kontor skal basere seg på budsjettmessige vedtak gjort i 
forbundsstyret. Generalsekretær leder utvalget. 
 
Regionkontorene 
Ved ansettelse av daglig leder i regionen består tilsettingsutvalget av styreleder og 
et styremedlem fra regionen, generalsekretær, personalsjef (leder HR) og ansattes 
tillitsvalgt. Tilsettingsutvalget drøfter og innstiller kandidat til stillingen.  
 
Daglig leder:  
 
 har ansvaret for at alle administrative oppgaver i regionen blir gjennomført 

 skal legge til rette for og koordinere det frivillige arbeidet i regionen 

 er saksbehandler og sekretær for regionstyret  

 har møteplikt på regionstyret sine møter 

 har ansvar for kontakt med og oppfølging av kommune- og fylkesadministrasjoner 

 har personalansvar for ansatte med arbeidssted i regionen  

 har ansvaret for planlegging, koordinering og gjennomføring av regionale oppgaver  

 har økonomiansvar for regionen. Herunder budsjett, oppfølging av regnskap og søknader 
for å innhente sponsorer og prosjektstøtte. 

 skal delta på møter i NMFs ulike nettverk 

 skal delta i interne og eksterne møter etter behov, med delegert ansvar fra 
generalsekretær 

 
Daglig leder forholder seg til de planer og budsjetter som vedtas av regionstyret og 
leder regionen i tråd med dette. Ansettelser ved regionalt kontor gjøres av daglig 
leder, med delegert myndighet fra generalsekretær.  Ansettelser skal basere seg på 
budsjettmessige vedtak gjort i regionstyret. Ansatte med tjenestested i en region 
skal prioritere regionalt arbeid, men dette utelukker ikke at alle ansatte kan delta i 
ulike nettverk som vil føre til et styrket tilbud for NMFs medlemskorps.  

  
 

Forbundsstyrets kommentar: 
Forbundsstyret slutter seg i stor grad til innstillingen fra administrasjonen, men har 
gjennom drøfting kommet frem til alternativ innstilling når det gjelder to av punktene i 
forslag til vedtak. 
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For punkt 2 i forslaget blir innledningen rettet slik at punktet blir mer presist når det 
gjelder endringen fra dagens ordning med møtepunkt for ledernivået i NMF. 
Når det gjelder punkt 3 tar forbundsstyret inn over seg signaler som fremkommer i 
høringssvarene til saken om noe ulikt syn på evt. kategorisk fjerning av bruk av 
arbeidsutvalg som del av arbeidsmetodikk for forbundsstyret og regionstyrene.  
 
Forbundsstyret ser imidlertid ikke behov for at AU behøver være en vedtektsfestet 
institusjon. Det pekes her på vedtektenes bestemmelser om at både forbundsstyret og 
regionstyrene står fritt til å gjøre valg av ulike arbeidsformer som letter arbeidet.  
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Dato:  22. – 24. april 2016 
Sak nr.  06.2016 
Sakstittel: Revidering av vedtektene 
 
 
 
 
 
 

Forbundsstyrets forslag til vedtak 
 
1. Landsmøtet vedtar revidering av vedtektene i tråd med fremlagte forslag. 

2. Landsmøtet anmoder regionene om å, ved neste regionting, vedta at regionene vil 
følge NMFs gjeldende vedtekter.  

 

 
 
 
 
 

 
____________________ 

Rita Hirsum Lystad 
president 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedlegg: 05.1 Matrise – gjeldende vedtekter – forslag til reviderte vedtekter 
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Innledning: 
 
Landsmøtet har i LM sak 04.2016 behandlet sak om Driftsmodell og organisering av NMF.  
Som en konsekvens av dette blir det her lagt frem forslag om noen mindre endringer i NMFs 
vedtekter.  

 
Saksutredning:  
 
Det vises til LM sak 04.2016  
 
Dersom forbundsstyrets innstilling i LM sak 04.2016 blir vedtatt av landsmøtet vil det 
naturlig følge en rekke prosesser som skal gjennomføres i NMF i kommende 
landsmøteperiode. Ut fra resultatet i disse prosessene vil det trolig bli naturlig å vurdere 
nøye og mer omfattende gjennomgang organisasjonens vedtekter. Det kunne således vært 
aktuelt å ikke gå inn på endinger av vedtektene på dette landsmøtet, men forbundsstyret 
velger likevel å gjøre forslag om noen endringer som vurderes som naturlige i forhold til 
forutgående sak.  
 
Basert på forbundsstyrets innstilling i LM 04.2016, Driftsmodell og organisering av NMF, blir 
det her foreslått endringer på følgende områder:  
 
1. Det blir slått fast i § 1.1 at NMF skal bestå av 9 rettsubjekter.  
 
2. Forbundsstyret viser til § 5.2.b og § 7.2.b i vedtektene og vil foreslå at § 5.1.b, om 
arbeidsutvalg, kan tas ut av vedtektene.  
 
3. Det slås fast at dokumenter i forbindelse med årsavslutning skal legges frem til 
orientering for ledermøtet de årene det ikke er landsmøte.  
 
4. I § 5.5. blir det foreslått presiseringer vedrørende arbeidsgiveransvaret for hele 
organisasjonen.  
 
5. Som oppfølging av det som er nevnt i punktet ovenfor blir det i § 7 gitt ytterligere 
presiseringer når det gjelder ansatte i region.  
 
6. Dagens ordning med ledersamling og ledermøte blir erstattet med ny arena for 
tillitsvalgte og ansatte i NMF; Et nytt ledermøte med klarere agenda.  
 
7. § 9 gir tydeligere mandat og oppgaver for NMFs kontrollkomiteer og valgkomiteer.  
 

 
Forbundsstyrets kommentar:  
 
Forbundsstyret har ikke kommentarer utover det som fremkommer i forslaget  
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NMFs vedtekter i dag Forslag til endringer 
§1 ORGANISASJON  
Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er 
en landsomfattende, demokratisk 
musikkorganisasjon for musikanter, drillere og 
andre interesserte, tatt opp som medlemmer 
gjennom musikk- og drillkorps, heretter kalt korps.   
 
 
1.1 Organisering av regionene  
a. NMF er inndelt i regioner.  
b. Regioninndelingen følger de grenser landsmøtet 
bestemmer.  
c. Forbundsstyret kan bestemme annen 
regiontilhørighet for korps som søker om dette.   
 
1.2 Organisering av korpsene   
a. Korpsene er det grunnleggende organisatoriske 
ledd i NMF.   
b. Korpsene bestemmer selv organisering og 
overgangsordninger mellom korps for ulike 
aldersgrupper som f. eks skolekorps, voksenkorps 
og generasjonskorps. Ved konkurranser gjelder 
NMFs aldersbestemmelser fastsatt i 
konkurransereglementene.  
c. Dersom korpsene ikke blir enige om lokal 
organisering skal skolekorps og voksenkorps deles 
inn etter følgende regler: - En kan være medlem i 
skolekorps til 31. juli det året en fyller 19 år. - 
Medlem i skolekorps kan bli aspirant i voksenkorps 
fra 1. august det året en fyller 15 år. Aspiranten 
skal prioritere og oppfylle sine forpliktelser i 
skolekorpset. - Medlemmer til voksenkorps tas opp 
fra 1. august det året de fyller 16 år.  
d. Med drillkorps, som nevnt i §1, menes en 
gruppe drillere som ikke er tilknyttet et 
musikkorps, men som har tilhørighet i NMF. Disse 
utøver korpsdrill. e. Tvister i forbindelse med 
ovenstående punkter skal avgjøres av regionstyret. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 Organisering 
a. NMF består av ni rettssubjekter, NMF nasjonalt og 
åtte regioner. 

 
 

 
§2 FORMÅL   
Norges Musikkorps Forbund skal gjøre korpsene til 
en attraktiv fritidsinteresse for alle barn, unge og 
voksne.  Dette gjør vi ved å sikre gode vekstvilkår 
for korpsene, tilby aktiviteter av høy kvalitet og 
synliggjøre korpsenes betydning.  Gjennom vårt 
arbeid er vi en sentral bidragsyter til livslang 
læring, økt livskvalitet og kulturbygging i hele 
landet.  

 

§3 MEDLEMSKAP  
3.1 Opptak av medlemmer Alle korpsene i Norge 
kan melde seg inn i NMF. Korps melder seg inn i 
NMF gjennom NMFs innmeldingsskjema. 
Musikanter, drillere og andre interesserte tas opp 
som medlemmer ved innmelding i korpsene. 
Forbundsstyret kan i særskilte tilfeller innvilge 
medlemskap som faller utenfor disse kriterier.   
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3.2 Forutsetninger for medlemskap  
a. Alle medlemmene plikter å følge NMFs 
vedtekter, og vedtak gjort av NMFs besluttende 
organer.  
b. Korpsenes vedtekter skal følge 
mønstervedtektene.    
 
3.3 Rapporteringsplikt og kontingent 
a. Korpsene skal hvert år sende årsrapport og 
medlemsopplysninger til NMF. Rapporten sendes i 
henhold til de frister og rutiner som er fastsatt av 
NMF. Det gis ikke anledning til reservasjon mot 
registrering.   
b. Korpsene skal betale kontingent til NMF innen 
1. februar. Kontingenten regnes etter korpsenes 
medlemstall per 31. desember. Medlemskapet 
følger kalenderåret.   
3.4 Utmelding  
a. Korps som ønsker å melde seg ut må sende 
skriftlig melding om dette til NMF senest 15. 
november, for at utmeldingen skal være gyldig fra 
1. januar neste år. Ved utmelding tapes all rett til 
NMFs verdier.  
b. Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra 
korps.  
  
3.5 Disiplinære tiltak  
Forbundsstyret og regionstyret kan iverksette 
disiplinære tiltak overfor korps som ikke retter seg 
etter gyldige vedtekter og vedtak.  
a. Landsmøtet kan ekskludere medlemmer og 
utestenge korps.  
b. Forbundsstyret kan utestenge korps og 
suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom.  
c. Regionstyret kan utestenge korps og suspendere 
medlemmer. Avgjørelsen kan ankes til 
forbundsstyret.  
d. Korpsene kan iverksette disiplinære tiltak 
overfor egne medlemmer. Avgjørelser kan ankes 
til regionstyret, som fatter endelig vedtak.  
e. Korps som skylder ett års kontingent til NMF kan 
bli suspendert etter nærmere varsel. En eventuell 
suspensjon fritar ikke for betaling av forfalte krav 
på medlemskontingent og forsikring. Medlemskap 
kan gjenopptas så snart kontingenten betales.  
 

 
§4 LANDSMØTE  
4.1 Status  
Landsmøtet er NMFs øverste myndighet. Alle 
organisasjonsledd skal følge de vedtak som fattes 
av Landsmøtet.    
 
4.2 Landsmøteperiode Innkalling og saker til 
landsmøtet  
a. Det skal holdes ordinært landsmøte innen 
utgangen av april annet hvert år.   
b. Det skal kalles inn til ekstraordinært landsmøte 
dersom forbundsstyret eller 2/3 av regionene 
krever det.  
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c. Innkallingen sendes senest tre måneder før 
ordinært og en måned før ekstraordinært 
landsmøte.   
d. Den nasjonale valgkomiteens innstilling skal 
gjøres kjent minimum fire uker før Landsmøtet.  
Styrets årsmelding, revidert regnskap, budsjett og 
saker til behandling på landsmøtet skal sendes til 
regionene senest fire uker før landsmøtet.   
e. Medlemmer og korps må fremme 
landsmøtesaker gjennom regionen. Regionene må 
fremme landsmøtesaker før 1. januar det året 
landsmøtet holdes. Alle saker som er mottatt 
innen denne fristen skal legges fram for 
landsmøtet.    
 
4.3 Representasjon, rettigheter og voteringer  
a. På landsmøtet deltar delegater fra regioner, 
forbundsstyret, den nasjonale kontrollkomité, 
lederen i den nasjonale valgkomité og gjester 
invitert av forbundsstyret.  
b. Regionene velger delegater etter antall 
medlemmer som NMF har mottatt kontingent for 
per 28.02 det året det er landsmøte.  Regionene 
har rett på representasjon ut fra følgende modell: 
- 1 delegat pr. påbegynte 1000 medlemmer  
c. Følgende har tale-/forslags-/ og stemmerett: d. 
Godkjente delegater fra regionene. 
Forbundsstyrets medlemmer i alle saker, dog ikke 
stemmerett under behandling av årsmelding og 
regnskap. 
e. Følgende har tale- og forslagsrett:  
Den nasjonale kontrollkomiteens medlemmer. Den 
nasjonale valgkomiteens leder under valg.  
f. Følgende har talerett: Generalsekretær, dog 
ikke i forbindelse med valg. Landsmøtet kan gi 
talerett til hvem det måtte ønske.  
g. Gyldig vedtak krever mer enn halvparten av de 
avgitte stemmene.   
 
4.4 Landsmøtets dagsorden  
Landsmøtet skal behandle følgende saker:  
a. Konstituering  
1. Åpning  
2. Navneopprop  
3. Godkjenning av innkalling  
4. Godkjenning av dagsorden /sakslisten   
5. Valg av møteledelse  
6. Valg av referenter  
7. Valg av fullmaktskomité  
8. Valg av redaksjonskomité  
9. Valg av to protokollunderskrivere  
b. Godkjenning av årsmelding med revidert 
regnskap for hvert av årene i landsmøteperioden.  
c. Saker fremmet av forbundsstyret og regionene.  
d. Plan, honorar for forbundsstyrets og den 
nasjonale kontrollkomiteens medlemmer og 
varamedlemmer, kontingent, budsjett og 
langtidsbudsjett.  
e. Valg av:  
1. President.   
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2. Visepresident.  
3. Fem styremedlemmer og tre varamedlemmer 4. 
Tre medlemmer og ett varamedlem i den 
nasjonale kontrollkomiteen. Leder velges særskilt.  
5. Fem medlemmer i den nasjonale valgkomiteen. 
Leder velges særskilt. Alle velges for to år.  De 
som velges må ha gyldig medlemskap og ha sagt 
seg villig til å påta seg verv. Fast ansatte i NMF er 
ikke valgbare til verv i pkt. 1-5.  
6. Revisor.  
7. En representant for de ansatte med vara velges 
av og blant de ansatte. Valg skal foregå skriftlig 
dersom noen krever det.   
Dersom a. president, b. visepresident eller c. 
styremedlem av tungtveiende grunner må fratre i 
tingperioden gjelder følgende:  
a. Visepresident rykker opp som president. Styret 
velger ny visepresident blant styremedlemmene, 
og 1. varamedlem rykker opp som fullverdig 
medlem i styret.   
b. Styret velger ny visepresident blant resterende 
styremedlemmer, og 1. varamedlem rykker opp 
som fullverdig medlem av styret.   
c. 1. varamedlem rykker automatisk opp som 
fullverdig medlem i styret.  
 

 
§ 5 FORBUNDSSTYRE  
5.1 Sammensetning og konstituering a. 
Forbundsstyret består av i alt åtte medlemmer.  b. 
President og visepresident, kalt presidentskapet, 
utgjør sammen med generalsekretær 
forbundsstyrets arbeidsutvalg. De forbereder saker 
til forbundsstyrets behandling og gjennomfører 
saker/oppgaver delegert fra forbundsstyret.   
 
5.2 Fullmakter  
a. Forbundsstyret skal lede NMF etter vedtekter og 
landsmøtevedtak.   
b. Forbundsstyret kan delegere oppgaver og ansvar 
til administrasjonen, samt utnevne de råd og 
utvalg som er nødvendig for å nå de mål som 
landsmøtet har vedtatt.  
c. Forbundsstyret kan vedta regler, instrukser og 
mønstervedtekter for å presisere og regulere NMFs 
ansvar og aktiviteter.  
d. Generalsekretæren er administrativ leder og 
leder NMFs daglige virksomhet i samsvar med 
vedtak, retningslinjer og gjeldende instrukser. 
Generalsekretæren har møteplikt i forbundsstyret, 
og skal se til at det foreligger saksutredning og 
forslag til vedtak i alle saker forbundsstyret skal 
behandle.  
e. Generalsekretær sammen med president tegner 
forbundet. Styret kan meddele prokura.   
5.3 Innkalling til styremøter – beslutninger  
a. Forbundsstyret innkalles når president eller tre 
av forbundsstyrets medlemmer finner det 
nødvendig.  

 
 
5.1.b går ut.  
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b. Forbundsstyret er beslutningsdyktig når 
flertallet av styremedlemmer er til stede. 
Møteleder avgjør ved stemmelikhet i styret.  
c. Styrevedtak skal protokollføres og protokollene 
skal sendes forbundsstyrets medlemmer, 
varamedlemmer, regionstyreleder, regionenes 
administrasjoner og den nasjonale 
kontrollkomiteens medlemmer. Konfidensielle 
saker føres i egen protokoll, som sendes den 
nasjonale kontrollkomité.   
 
5.4 Årsavslutning  
Forbundsstyret skal utarbeide årsmelding og 
avslutte regnskap hvert år. Regnskapet skal 
revideres av statsautorisert revisor valgt av 
landsmøtet. Det året det ikke er landsmøte, skal 
årsmelding og revidert regnskap sammen med 
kontrollkomiteens beretning sendes regionene til 
orientering innen 15. mai.   
 
5.5 Personalansvar  
a. Generalsekretæren rapporterer til 
forbundsstyret med presidenten som nærmeste 
foresatte.   
b. Generalsekretæren utøver personalansvar og er 
overordnet alle ansatte i NMF.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4 Årsavslutning 
Forbundsstyret skal utarbeide årsmelding og 
avslutte regnskap hvert år. Regnskapet skal 
revideres av statsautorisert revisor valgt av 
landsmøtet. Det året det ikke er landsmøte skal 
årsmelding og revidert regnskap sammen med 
kontrollkomiteens beretning fremlegges ledermøtet 
til orientering. 
 
5.5 Arbeidsgiveransvar  
a. Forbundsstyret har det overordnede juridiske 
arbeidsgiveransvaret for samtlige ansatte i 
forbundet, dvs. ansatte ved nasjonalt kontor og for 
ansatte ved NMFs regionkontorer.  
b. På vegne av forbundsstyret utøves de alminnelige 
arbeidsgiverfunksjonene av NMFs generalsekretær.  
c. Regionenes daglige ledere utøver også, gjennom 
delegasjon via generalsekretær, 
arbeidsgiverfunksjoner på vegne av forbundsstyret i 
regionen.  
  

 
§ 6 REGIONTING  
6.1 Status  
Regiontinget er regionens øverste myndighet.    
 
6.2 Regiontingperiode, innkalling og saker til 
regiontinget  
a. Ordinært regionting holdes annet hvert år, det 
året landsmøtet ikke avholdes, innen utgangen av 
april måned.   
b. Det innkalles til ekstraordinært regionting 
dersom regionstyret eller 1/3 av regionens korps 
krever det.  
c. Innkalling sendes ut minimum ti uker før 
ordinært og tre uker før ekstraordinært 
regionting.  
d. Styrets årsmeldinger, reviderte regnskap, 
budsjett og saker til behandling på regiontinget, 
skal sendes korpsene senest tre uker før 
regiontinget.  
e. Medlemmer må fremme saker til behandling på 
regiontinget gjennom korpsene Saker som ønskes 
behandlet på ordinært regionting, må være 
mottatt av regionen seks uker før regiontinget.  
Alle saker som er mottatt innen denne fristen skal 
legges fram for regiontinget.   
 
6.3 Representasjon, rettigheter og voteringer  
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a. På regiontinget deltar representanter fra korps, 
regionstyret, medlemmer i den regionale 
kontrollkomité, lederen i den regionale 
valgkomité, observatører fra korpsene, og gjester 
invitert av regionstyret. En delegat kan kun 
representere ett korps.  
b. Korpsene møter med inntil to ordinære 
regiontingsrepresentanter med skriftlig fullmakt 
undertegnet av korpsets leder.   
c. Følgende har tale-, forslags- og stemmerett: 
- Godkjente representanter fra korpsene.   
- Regionstyrets medlemmer i alle saker, dog ikke 
stemmerett under behandling av årsmelding og 
regnskap.   
d. Følgende har tale- og forslagsrett: Den 
regionale kontrollkomiteens medlemmer, den 
regionale valgkomiteens leder under valg.  
e. Følgende har talerett:  
- Representanter fra NMFs forbundsstyre og 
administrasjon  
- Regiontinget kan utover dette gi talerett til 
hvem det måtte ønske.   
f. Gyldig vedtak krever mer enn halvparten av de 
avgitte stemmer.   
 
6.4 Regiontingets dagsorden Regiontinget skal 
behandle følgende saker:  
a. Konstituering  
1. Åpning 

2. Navneopprop  
3. Godkjenning av innkalling  
4. Godkjenning av dagsorden/sakslisten  
5. Valg av møteledelse  
6. Valg av referenter   
7. Valg av fullmaktskomité   
8. Valg av redaksjonskomité   
9. Valg av to protokollunderskrivere.  
b. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap 
for hvert av årene i regiontingsperioden.  
c. Saker fremmet av regionstyret og korpsene.  d. 
Plan og budsjett for neste regiontingsperiode og 
langtidsbudsjett.  
e. Valg av:  
1 Styreleder  

Nestleder   
Fire til åtte styremedlemmer    

2 Inntil fire varamedlemmer.    

3 Tre medlemmer og ett varamedlem til den 
regionale kontrollkomiteen. Leder velges 
særskilt.   

4 Tre medlemmer og ett varamedlem til den 
regionale valgkomiteen. Leder velges særskilt. 
Alle velges for to år. De som skal velges må ha 
gyldig medlemskap og ha sagt seg villig til å 
påta seg verv. Fast ansatte i NMF er ikke 
valgbare til verv i regionen.  Valg skal foregå 
skriftlig dersom noen krever det.  

 

 
§ 7 REGIONSTYRE  
7.1 Sammensetning og konstituering  
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Regionstyret består av styreleder, nestleder, fire 
til åtte styremedlemmer og inntil fire 
varamedlemmer.    
 
7.2 Fullmakter a. Regionstyret skal lede regionen 
etter de vedtak regiontinget har fattet.  
b. Regionstyret kan delegere oppgaver og ansvar 
til regionens administrasjon, samt utnevne de råd 
og utvalg som er nødvendig for å nå de mål som 
regiontinget har bestemt.  
c. Regionstyret regulerer regionens ansvar og 
aktiviteter.  
d. Generalsekretær har ansvar for at regionene til 
enhver tid har en administrativ leder. 
Administrativ leder, leder regionens daglige 
virksomhet i samsvar med vedtak, retningslinjer og 
gjeldende instrukser. Regionens administrative 
leder har møteplikt i styret og skal se til at det 
foreligger saksutredning og forslag til vedtak i alle 
saker regionstyret skal behandle. Regionstyret kan 
meddele prokura.   
 
7.3 Innkalling til styremøter – beslutninger a. 
Regionstyret innkalles når lederen eller et flertall 
av styrets medlemmer finner det nødvendig. b. 
Regionstyret er beslutningsdyktig når flertallet i 
styret er til stede.  c. Styrevedtak skal 
protokollføres, og protokollene skal sendes 
regionstyrets medlemmer, varamedlemmer, 
kontrollkomiteens medlemmer og NMFs 
sentraladministrasjon.  d. Korpsene skal 
informeres om de vedtak som er gjort. Interne 
konfidensielle saker føres i egen protokoll.   
7.4 Årsavslutning Regionstyret skal utarbeide 
årsmelding og avslutte regnskap hvert år. 
Årsmelding, revidert regnskap og budsjett med 
kontrollkomiteens beretning skal legges frem for 
regiontinget til godkjenning. Det året det ikke er 
regionting, skal årsmelding og revidert regnskap 
sendes korpsene til orientering innen 15. mai.    

 
 
 
 
 
 
 
 
d.  Generalsekretær har ansvar for at regionene til 
enhver tid har en administrativ leder. På fullmakt 
fra forbundsstyret ansetter generalsekretær daglig 
leder i regionen. Ansettelse skjer etter innstilling 
fra tilsettingsutvalg bestående av styreleder og ett 
styremedlem fra regionen, generalsekretær, 
personalsjef (leder HR) og ansattes tillitsvalgt. 
e.  Regionens daglig leder er administrativ leder og 
leder regionens daglige virksomhet i samsvar med 
gjeldende vedtak, retningslinjer og instrukser. 
Daglig leder har møteplikt i styret, og skal se til at 
det foreligger saksutredning og forslag til vedtak i 
alle saker regionstyret skal behandle. 
 
f. Daglig leder sammen med styreleder tegner 
regionen. Styret kan meddele prokura. 

 
§ 8 LEDERMØTE  
Forbundsstyret innkaller styrelederne i regionene 
minst en gang i året. Møtet er rådgivende i forhold 
til forbundsstyret 

§ 8 LEDERMØTE  
a) Ledermøtet skal være et aktivt høringsorgan for 
forbundsstyret i de saker dette er naturlig. I tillegg 
skal ledermøtet være et forum der regionene, 
forbundsstyret og de ansattes representanter har 
likeverdig rett og plikt til å spille inn temaer og 
saker i forkant. Ledermøtet skal også være et forum 
hvor de ulike organisasjonsleddene utveksler 
erfaringer og deler gode tiltak med hverandre.   
 
b) Ledermøtet samles to ganger i året og består av 
forbundsstyret og inntil to representanter for hver 
av de åtte regionene. I tillegg har generalsekretær 
møteplikt og regionenes daglig ledere møterett. De 
ansatte skal i tillegg møte med inntil to tillitsvalgte 
til ledermøtet. Andre medlemmer i regionstyrer 
eller ledere/ansatte i NMF kan delta på sak etter 
spesiell innkalling.   
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§ 9 KOMITEER  
9.1 Nasjonal kontrollkomité  
Den nasjonale kontrollkomiteen skal på vegne av 
landsmøtet:  
- Kontrollere at landsmøtet blir gjennomført etter 
vedtekter og reglement, og at lovlige vedtak 
fattes.   
- Kontrollere at forbundsstyrets vedtak og 
disposisjoner ikke er i strid med vedtekter og 
landsmøtevedtak. - Gjennomgå styreprotokoller og 
regnskap hvert år og legge frem beretning for 
landsmøtet.   
 
9.2 Nasjonal valgkomité  
Den nasjonale valgkomiteen skal innstille valgbare 
kandidater til tillitsverv etter § 4.4 herunder antall 
styremedlemmer presisert i § 4.4 e.3 
 

9.1 Nasjonal - og regional kontrollkomité  
Den nasjonale- og regionale kontrollkomiteen skal 
på vegne av landsmøtet og regiontinget:  
- Kontrollere at landsmøtet og regiontinget blir 
gjennomført etter vedtekter og reglement, og at 
lovlige vedtak fattes.   
- Kontrollere at forbundsstyrets og regionstyrenes 
vedtak og disposisjoner ikke er i strid med vedtekter 
og landsmøtevedtak. 
- Gjennomgå styreprotokoller og regnskap hvert år 
og legge frem beretning for landsmøtet og 
regiontinget.  
 
9.2 Nasjonal – og regional valgkomité  
Den nasjonale - og regionale valgkomiteen skal 
innstille valgbare kandidater til tillitsverv etter § 4 
og § 6.  
Komiteenes oppgave er å finne personer som kan 
ivareta og utvikle forbundet, regionen, og korpset i 
tråd med NMFs formål og vedtatte strategi- og 
handlingsplaner.  
 

 
§ 10 ØKONOMI  
NMFs formue kan ikke brukes til annet enn å 
fremme NMFs formål. NMFs formue hefter bare for 
Forbundets forpliktelser.  
 

 

 
§ 11 UENIGHETER OG TVISTER  
Uenighet og tvister om vedtektenes forståelse på: 
a. Korpsnivå forelegges regionstyret med 
forbundsstyret som ankeinstans.  b. Regionnivå 
forelegges forbundsstyret med landsmøtet som 
ankeinstans.  
 

 

 
§ 12 OPPLØSNING  
a. Vedtak om oppløsning av forbundet må foretas 
på to påfølgende ordinære landsmøter. Vedtakene 
må ha minst 2/3 flertall b. I tilfelle oppløsning 
skal NMFs midler plasseres i bank på sperret, 
rentebærende konto. I perioden fram til et nytt 
landsomfattende forbund med samme formål er 
opprettet, skal denne konto disponeres av et 
offentlig organ.  
 

 

 
§13 VEDTEKTSENDRINGER Landsmøtet kan endre 
disse vedtektene med 2/3 flertall. 
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Sak 06.2016 
HONORAR  

FORBUNDSSTYRET OG DEN NASJONALE 
KONTROLLKOMITEEN 
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Dato:  22. – 24. april 2016 
Sak nr.  06.2016 
Sakstittel:  Forbundsstyrets og kontrollkomiteens honorar 2016–2016 
 
 
 
 
 
 

Forbundsstyrets forslag til vedtak 
 
Landsmøtet vedtar fremlagte forslag til honorar for perioden 2016-2018: 

1. Presidentens honorar fastsettes til 3G per år (p.t. kr. 270.204,-) som utbetales som 
månedlig honorar.  

2. Visepresidentens honorar fastsettes til 2G per år (p.t. kr. 180.126,-) som utbetales 
som månedlig honorar.  

3. Honorar til Forbundsstyrets medlemmer og varamedlemmer for perioden 2016–2018 
fastsettes til kr. 7.000,- pr. år. Fullt honorar krever min. 80 % oppmøte på 
styremøtene.  

4. Honorar til Kontrollkomiteens medlemmer og varamedlemmer for perioden 2016–2018 
fastsettes til kr. 5.200,- pr. år.  

5. Dokumenterte reiseutgifter dekkes etter regning.  
6. Utbetalinger til styret og kontrollkomité skal spesifiseres i note til regnskapet.  
 
 

 
 
 

 

_____________________ 

Rita Hirsum Lystad 
president 
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Innledning: 
 
Viser til NMFs vedtekter § 4.4 Landsmøtets dagsorden 

 
Landsmøte skal behandle følgende saker  
- Punkt c: Plan, honorar for forbundsstyrets og den nasjonale kontrollkomiteens medlemmer 

og varamedlemmer, kontingent, budsjett og langtidsbudsjett.  

 
Viser videre til vedtak i LM - sak 7.2014: Honorar Forbundsstyret og den nasjonale 
kontrollkomiteen 
 

Landsmøtet vedtar følgende honorarsatser for perioden 2014-2016:  
1. Presidentens honorar fastsettes til 3G per år som utbetales som månedlig honorar.  
2. Visepresidentens honorar fastsettes til 2G per år som utbetales som månedlig honorar.  
3. Honorar til Forbundsstyrets medlemmer og varamedlemmer for perioden 2014–2016 

fastsettes til kr. 6.600,- pr. år. Fullt honorar krever min. 80 % oppmøte på styremøtene. 
Honoraret inkluderer alle oppdrag styremedlemmene har i perioden.  

4. Honorar til Kontrollkomiteens medlemmer og varamedlemmer for perioden 2014–2016 
fastsettes til kr. 4.900,- pr. år.  

5. Dokumenterte reiseutgifter dekkes etter regning.  
6. Utbetalinger til styret og kontrollkomité skal spesifiseres i note til regnskapet.  

 
 
Saksutredning: 
Forbundsstyret legger frem sak for Landsmøte i henhold til bestemmelsene i § 4.4c 
 
Honorar til president og visepresident har de siste årene vært knyttet opp mot størrelsen 
på G (grunnbeløpet i folketrygden). Grunnbeløpet prisjusteres hvert år pr. 1. mai. 
Grunnbeløpet var pr. 1. mai 2015 kr. 90.068,-. 
 
Forbundsstyret foreslår å prolongere nåværende ordning, hvor presidenten får en årlig 
godtgjørelse som tilsvarer 3G (kr. 90.068,- * 3 = kr. 270.204,-) som utbetales som månedlig 
honorar og visepresidenten får en årlig godtgjørelse som tilsvarer 2G (kr. 90.068 * 2 = kr. 
180.126,-) som utbetales som månedlig honorar. 
 
De siste årene har honorar for styremedlemmer og varamedlemmer i Forbundsstyret vært 
fastsatt til en fast sum. Summen har vært prisjustert tilsvarende G beløpet for hver 
periode avrundet til nærmeste 100 kr.  
 
I forrige periode var honoraret for Forbundsstyrets medlemmer og varamedlemmer kr. 
6.600,-. Det var satt et krav om min. 80 % oppmøte for å få fullt honorar.  
 
Honoraret for Kontrollkomiteens medlemmer og varamedlemmer ble for samme periode 
fastsatt til. Kr. 4.900,-.  
 
Forbundsstyret foreslår for Landsmøte å prolongere nåværende ordning mht. honorar for 
Forbundsstyrets medlemmer og varamedlemmer. Satsene prisjusteres og fastsettes til kr. 
7.000,- for Landsmøteperioden 2016 – 18.  
 
Forbundsstyret foreslår for Landsmøte å prolongere nåværende ordning mht. honorar for 
Kontrollkomiteens medlemmer og varamedlemmer. Satsene prisjusteres og fastsettes til 
kr. 5.200,- for Landsmøteperioden 2016 – 18.  
 
Det utbetales ikke diettgodtgjørelse, men dokumenterte utgifter dekkes etter regning.  
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Forbundsstyrets kommentar: 
 
Forbundsstyrets forslag til honorar er en prolongering av nåværende praksis med små 
justeringer. 
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Sak 07.2016 
KONTINGENTSATSER 2017-2018 
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Dato:  22. – 24. april 2016 
Sak nr.  08.2016 
Sakstittel: Kontingentsatser 2017-2018 
  
 
 
 
 
 
 

Forbundsstyrets forslag til vedtak 
 
Landsmøtet vedtar vedlagte forslag om uendrede kontingentsatser for perioden 2017-
2018: 

 
1 Medlemskontingent musikant, driller og aspirant 275 

2 
Medlemskontingent styremedlemmer, dirigenter og 
instruktører 110 

3 Medlemskontingent for medlemmer i ensembler og grupper 275 

4 Korpsavgift 1750 

5 Kontingent for ikke aktive korps, inkl lagerforsikring 2000 
 
 

 
 
 
 
 

 

_____________________ 

Rita Hirsum Lystad 
president 
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Innledning: 
 
Landsmøtet skal i henhold til § 4.4c i vedtektene, behandle kontingent for neste 
landsmøteperiode. 
 

 
 
Saksutredning: 
 

Forbundsstyret foreslår uendrede kontingentsatser for perioden 2017-2018. 
 
NMFs kostnader øker hvert år på bakgrunn av lønns- og prisvekst. Iverksatte tiltak i 
organisasjonen har allikevel ført til at vi i perioden 2014-2015 har hatt en positiv utvikling 
på driften med overskudd og betydelig bedring av egenkapitalen.  
 
Kontingentsatsene er av betydning for NMFs medlemskorps og deres økonomiske 
rammevilkår og uendrede satser vil være positivt for korpsbevegelsen som helhet.                   
På bakgrunn av dette foreslår forbundsstyret at kontingentsatsene for neste periode står 
uendret. 
 

 
 
Forbundsstyrets kommentar: 
 
Forbundsstyret anbefaler Landsmøtet å godta framlegget til kontingentsatser for 
kommende periode. 
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Sak 08.2016 
HANDLINGSPLAN 2016-2018 
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Dato:  22. – 24. april 2016 
Sak nr.  08.2016 
Sakstittel:  Handlingsplan 2016-2018 

 
 
 
 
 
 

Forbundsstyrets forslag til vedtak 
 
1. NMFs Handlingsplan for 2014 – 2018 vedtas, med justeringer som foreslått i 

saksutredningen, som gjeldende for perioden 2016 – 2018.  
2. Rullert versjon av handlingsplanen erstatter versjonen vedtatt 2014.  

 
 
 
 
 

 

_____________________ 

Rita Hirsum Lystad 
president 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vedlegg: NMFs Handlingsplan 2014 – 2018 
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Innledning: 
 
På landsmøtet i 2014 ble det vedtatt ny handlingsplan for NMF som skulle gjelde i perioden 
2014-2018. Handlingsplanen bygget videre på strategien med visjon, formål og verdier som 
ble vedtatt på landsmøtet i 2012. Handlingsplanen har vært arbeidsverktøy for NMF i to år, 
og det er her gjort opp status på hvor langt organisasjonen er kommet i arbeidet med 
planen. 
 
Visjon: Alle snakker korps 
 
Formål: NMF skal gjøre musikkorps til en attraktiv fritidsinteresse for alle barn, unge og 
voksne. Dette gjør vi ved å sikre gode vekstvilkår for korpsene, tilby aktiviteter av høy 
kvalitet og synliggjøre korpsenes betydning. Gjennom vårt arbeid er vi en sentral 
bidragsyter til livslang læring, økt livskvalitet og kulturbygging i hele landet.  
 
Verdier: Inkluderende – Engasjert – Inspirerende  
 

 
Saksutredning: 
 
Hovedmål og kjerneområder 
Hovedmålet i handlingsplanen ble vedtatt å være at NMF skal styrke det enkelte 
medlemskorps, og alle tiltak i NMF skulle bygge opp under hovedmålet med utgangspunkt i 
følgende kjerneområder: 
 

 Kompetanseutvikling: NMF skal være en leverandør av kompetansehevende tiltak som 
bidrar til større faglig fokus og utvikling i det enkelte korps.  

 Rammevilkår: NMF skal bidra til at alle korps har et tilfredsstillende opplæringstilbud 
lokalt. 

 Medlemsservice: NMF skal ha medlemsservice som bidrar til effektiv og god korpsdrift, og 
sikrer godt faglig fokus for korpset. 

 
Hovedfokus i perioden 
Handlingsplanen 2014-2018 setter spesielt søkelys på de første fire årene i skolekorpset 
med hovedfokus på skolekorpsdirigenten, instruktøren og korpsstyret. Nye tiltak er 
iverksatt, samt at det har vært ønskelig å spisse eksisterende tiltak inn mot hovedmålet.  
 
Dirigentutdanning og dirigentnettverk er et prioritert område i handlingsplanen. Fra høsten 
2014 ble det opprettet to 40%-stillinger for å jobbe med dirigentutvikling, den ene med 
spesielt fokus på begynneropplæring. I løpet av kort tid har en opprettet tett og god dialog 
med flere utdanningsinstitusjoner, og det er etablert flere utdanningstilbud innen 
skolekorpsledelse. Arbeidet med å etablere dirigentnettverk i regionene er også godt i 
gang. 
 
NMFs satsing på de yngste musikantene er også en langsiktig satsing for å sikre 
voksenkorpsenes rekrutteringsgrunnlag og fremtid. I den forbindelse er det også startet 
opp arbeid med å finne gode samarbeidsmodeller for skolekorps og voksenkorps.  
 
NMF har også hatt fokus på korpsstyret ved å styrke kompetanse om drift og organisering av 
korpset som frivillig organisasjon. Programmet «Bli bedre få det bedre» bygger opp under 
dette temaet, og i korpsene som har deltatt på dette, vises det til gode resultater.  
I løpet av de siste to årene er det arbeidet godt med rekruttering, blant annet med en 
landsomfattende rekrutteringskampanje. Det er også gjort et solid arbeid på å styrke 
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aspirantopplæring og etablere god kontakt med kulturskoler både på nasjonalt nivå og i 
den enkelte region. 
 
Det har vært viktig for organisasjonen å ha god økonomistyring for å sikre sunn drift av 
NMF.   De siste to årene har organisasjonen hatt gode driftsresultat og er i ferd med å 
bygge opp en god egenkapital. Det har også vært jobbet aktivt for å finne nye økonomiske 
samarbeidspartnere og sponsorer. 
 
For perioden skulle også NMF sitt internasjonale engasjement i Sør-Afrika gjennom 
prosjektet PULSE videreføres. Dette arbeidet er nå kommet langt, både i Sør- Afrika, men 
også med satsing på inkluderingsarbeid i Norge. Blant annet er inkluderingsarbeid i tre 
regioner i startfasen, med prosjektleder i NMF Øst, og to inkluderingsagenter i henholdsvis 
NMF Hordaland og NMF Nordvest.  

 
Måleindikatorer og tiltak  
Under hvert kjerneområde i planen er det måleindikatorer som peker på sentrale faktorer 
som viser om NMF er på riktig vei med arbeidet for å nå hovedmålet. Planen inneholder 
også en rekke tiltak som skal iverksettes for å bygge opp under hovedmålet.  
 
Måleindikatorene skal bidra til å gjøre organisasjonen i stand til å foreta faktabaserte 
prioriteringer i størst mulig grad. I vedtatt handlingsplan er det satt opp en rekke 
måleindikatorer. Erfaringen de første to årene er at noen av indikatorene er gode 
retningsgivere, mens andre klarer vi ikke å fremskaffe relevant tallmateriale. Det er derfor 
ønskelig å revidere måleindikatorene i handlingsplanen ved å redusere antall indikatorer.  
 
Vi ønsker å beholde indikatorene vi opplever som mest relevant og hvor vi kan 
kvalitetssikre tallmaterialet, og foreslår å fjerne resterende. Vi ser det som viktigst at 
måleindikatorene har et tett blikk på medlemsutviklingen, både med antall nye musikanter 
og hvor lenge musikantene blir i korpset, eventuelt hvor korpsene har størst 
medlemslekkasje. Medlemsbasen vår har noen utfordringer knyttet til medlemskategorier, 
og hvordan hvert enkelt korps benytter kategoriene. For å sikre at vi følger samme gruppe 
medlemmer, har vi derfor sett på nye utøvende medlemmer i alderen 8-12 år. Vi følger 
gruppen etter fire år og etter 10 års medlemskap. I tillegg ser vi på utvikling i 
gjennomsnittsalder i både skolekorps og voksenkorps. 
 
Målinger fra 2014 viser at rekrutteringen til korpsene generelt er god, men svakt 
nedadgående. Den største medlemslekkasjen har korpsene i løpet av de første fire årene 
hvor hele 80% av nye musikanter forsvinner. Organisasjonen har derfor prioritert høyt tiltak 
som styrker de første fire årene i skolekorpset. Vi ser også at gjennomsnittsalder i 
voksenkorpsene øker ganske kraftig, med 0,5 år pr. år. Dette kan tyde på at det er 
mangelfull rekruttering til voksenkorpsene, da spesielt av yngre musikanter. Det er derfor 
viktig å sette spesielt fokus på overgangen mellom skolekorps og voksenkorps 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

50 
 

 
 
Det foreslås derfor at følgende måleindikatorer videreføres: 
 

 
 
 

Kjerneområde Målbar indikator 2016

Kompetanseutvikling Kurs- og arenautvikling

Antall nye aspiranter pr år

Av disse spiller/driller etter 4 år

Spiller fortsatt etter 19 år

Driller fortsatt etter 19 år

Fortsetter i voksenkorps

Antall utøvere 30 år

Gjennomsnittsalder skolekorps

Gjennomsnittsalder voksenkorps

Brukerundersøkelser – Enalyzer

Antall skolekorps i konkurranser

Antall korps i drillkonkurranser

Antall i voksenkorpskonkurranser

Korps med musikanter på sommerkurs

Antall musikanter sommerkurs

Antall drillere sommerkurs

Medlemsutvikling BBFB-korps vs. andre korps

Medlemsservice Servicetilbud

Brukerundersøkelse

Antall brukere korpsdrift – ulike deler

Rammevilkår
Tilby opplæring av korpsledere 

(samlet korpsdrift)

Brukerundersøkelser - opplæring

% gode øvingslokaler musikkorps

% gode treningslokaler drill

Antall tillitsvalgte under 26 år

Statlig støtte til korps

Regional støtte til korps

Kommunal støtte til korps

Antall musikanter uten individuell undervisning

Antall korpselever i kulturskolen

N: Nasjonal oppgave       R: Regional oppgave

NMF skal være en 

leverandør av 

kompetansehevende tiltak 

som bidrar til større faglig 

fokus og utvikling i det 

enkelte korps.

NMF skal bidra til at alle 

korps har et 

tilfredsstillende 

opplæringstilbud lokalt.

NMF skal ha 

medlemsservice som 

bidrar til effektiv og god 

korpsdrift, og sikrer godt 

faglig fokus for korpset.
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Status for tiltak i handlingsplanen 
I handlingsplanen er det listet opp en rekke tiltak for hvert kjerneområde. Disse skal bygge 
opp under hovedmålet om å styrke det enkelte medlemskorps. Noen tiltak var allerede 
iverksatt og godt etablert i organisasjonen da handlingsplanen ble laget, og nye er kommet 
til. I oversikten er det tatt med en kort oppdatering på hvert tiltak på nasjonalt nivå, samt 
noen bemerkninger om hvordan det jobbes i regionene.  
 
 
KJERNEOMRÅDE: KOMPETANSEUTVIKLING 
NMF skal være en leverandør av kompetansehevende tiltak som bidrar til større faglig 
fokus og utvikling i det enkelte korps. 
 

Tiltak Status 

Kurs for aspirantdirigenter og aspirantinstruktører Det blir gjort mye bra utviklingsarbeid nasjonalt, 
og flere regioner har satt opp kurs. Bør prioriteres 
høyt de neste to årene. 
  

Kurs for skolekorpsdirigenter og instruktører Nasjonalt nettverk har utarbeidet rapport etter å 
ha jobbet sammen i to år. Denne skal brukes 
videre i etablering av regionale nettverk. Flere 
regioner er i gang. Bør prioriteres høyt.  
 

Kurs og videreutdanning for drillinstruktører og 
koreografer 

Det er flere kurs for drillinstruktører, men det 
bør gjøres mer arbeid i forhold til koreografi i 
løpet av neste periode.  
 

Kurs for tillitsvalgte i alle «aldrer» Flere regioner har kurs for tillitsvalgte, oftest i 
form av konferanser. 
 

Kurs for drillere og musikanter Drillere og musikanter har et godt tilbud gjennom 
sommerkurs, men tilbud til drillerne kan 
utvilsomt styrkes.  
 

Videreutvikle sommerkursene etter felles mal Nasjonal rammeplan for sommerkurs er under 
evaluering våren 2016. Ny plan iverksettes fra 
2017.   
 

Utvikle og formidle gode rekrutteringskonsept Kampanjen «I love korps» har vært en stor 
suksess. I tillegg jobbes det med ulike 
rekrutteringsprosjekter hele året.  
 

Veilede korps i utviklinga av gode konsertkonsepter Dette har ikke vært et prioritert område de siste 
to årene, og foreslås fjernet som tiltak.   
 

Arrangere regionale konkurranser for skolekorps Fungerer ulikt fra region til region og det er ulike 
kulturer for å delta i konkurranse. Bør prioriteres 
at alle regioner har et godt tilbod om 
regionkonkurranser for skolekorps. 
 

Arrangere regionale konkurranser for voksenkorps Det gjennomføres regionkonkurranser for 
voksenkorps i de fleste regioner. Bør videreføres. 

Arrangere regionale drillkonkurranser Alle regioner har tilbud om regionkonkurranser. 
Bør videreføres. 
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KJERNEOMRÅDE: MEDLEMSSERVICE 
NMF skal ha medlemsservice som bidrar til effektiv og god korpsdrift, og sikrer godt faglig 
fokus for korpset. 
 
Tiltak 
 

Status 

NMF skal sikre en god førstelinjetjeneste med kort 
responstid på alle typer henvendelser. 

Medlemsservice i NMF fungerer godt, men det 
jobbes kontinuerlig med å utvikle dette videre. På 
sikt bør arbeidet koordineres nasjonalt.  
 

Tilby gode og brukervennlige verktøy og 
kommunikasjonskanaler for korpsdrift og 
rapportering som f. eks. Startpakken og 
Korpsdrift.no 

Korpsdrift er ferdig utviklet i henhold til 
opprinnelig kravspesifikasjon. For å videreutvikle 
løsningen kreves det at det settes av ressurser til 
dette. Det bør derfor tas stilling til hvilken rolle 
portalen skal ha, evt. om det skal åpnes for 
integrering med eksterne samarbeidspartnere. 
 

Tilby opplæring av korpsledere (samlet korpsdrift) Det har i perioden vært stor kursaktivitet. I neste 
periode bør ansatte/tillitsvalgte skoleres til å 
holde kurs regionalt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arrangere NM for alle korpstyper/ Arrangere NM Drill NM-arrangementene fungerer godt, og standarden 
som er i dag bør videreføres.  

Motivere korps til deltakelse i konkurranser Flere regioner kan vise til rekorddeltakelse i 
antall skolekorps som deltar i konkurranser, både 
i NM og i regionkonkurranser.  

Løfte frem unge talenter innen musikk og drill Alle regioner har regionkorps for de flinkeste 
musikantene. Det er også tilbud om å delta i 
Ungdommens Mesterskap på regionalt nivå – med 
kvalifisering til nasjonal finale i Oslo.  
 

Videreutvikle regionkorps som arena for talenter Regionkorpsene er viktige for NMF, og korpsene 
fungerer godt i de fleste regioner. Det arbeides 
med å lage regionkorpssamling i 2017. 
 

Gi veiledning gjennom Korpsbyggerprogram i alle 
regioner 

Flere korps har gjennomført programmet og viser 
til økt medlemstall, bedre flyt i styrearbeidet og 
god musikalsk utvikling. Bør prioriteres høyt.  
 

Veilede og utvikle gode samarbeidsmodeller 
skolekorps – voksenkorps 

Det er satt ned en gruppe som arbeider med å 
finne frem til gode samarbeidsmodeller for 
voksenkorps og skolekorps. Gruppen skal være 
ferdig med arbeidet innen 2016.   
 

Utvikle inkluderingsmodeller for alle 
befolkningsgrupper 

Gjennom prosjektet PULSE arbeides det godt med 
inkludering. Det skal også ansettes to 
inkluderingsagenter i to regioner.  
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KJERNEOMRÅDE: RAMMEVILKÅR 
NMF skal bidra til at alle korps har et tilfredsstillende opplæringstilbud lokalt. 
 
Tiltak 
 

Status 

Være offensiv aktør for å heve kvaliteten på 
korpsenes øvingsfasiliteter 

Sammen med Norsk Musikkråd gjøres det 
akustikkmålinger på øvingslokaler. I tillegg jobbes 
det godt politisk på regionalt nivå for at korpsene 
skal få bedre øvingslokaler. Blant annet er det 
fokus på å få implementert Norsk Standard.  
 

Jobbe for likestilling idrett/drill vedr. bruk av 
idrettshaller 

Her ikke vært jobbet fokusert med dette. NMF har 
bidratt noen steder der det har vært konkrete 
konflikter. 
 

Gjøre godt repertoar mer tilgjengelig I neste periode blir ikke dette spesielt prioritert i 
forhold til andre arbeidsoppgaver.   
 

Stimulere til økt tilfang av norsk repertoar NMF har bestilt ny norsk musikk i forbindelse med 
NM. Det er planer om å gjøre det fremover også.   
 

Jobbe aktivt for å sette korpsopplæring tydeligere 
på dagsorden hos kulturskolene 

NMF har god dialog med Norsk Kulturskoleråd om ny 
rammeplan for kulturskoler. Viktig at arbeidet 
følges opp videre når planen skal iverksettes.  
 

Støtte og veilede medlemskorpsene i dialogen med 
det offentlige, herunder kulturskolen 

NMF får ofte henvendelser fra medlemskorps 
angående kulturskole. Rådgiving til korps og tettere 
samarbeid med kulturskolene må prioriteres 
fremover.  
 

Kartlegge og formidle alle former for 
støtteordninger 

Det arbeides med å kartlegge støtteordninger som 
er aktuelle for korpsene. Dette arbeidet fortsetter i 
neste periode. 
 

Ha kontinuerlig dialog med myndigheter for bedre 
rammebetingelser 

God dialog med kulturdepartementet nasjonalt.  
Regionalt arbeides det godt med nettverksbygging 
opp mot fylkeskommuner og kommuner. Både 
ansatte og tillitsvalgte bør være engasjert i dette 
arbeidet. Bør prioriteres høyt fremover. 
 

Utvide NMFs nettverk innen vårt spesifikke 
interesseområde 

NMF er valgt inn i en rekke styreverv. Viktig at 
organisasjonen er til stede på sentrale arenaer.  
 

Gi rom for flere unge tillitsvalgte på alle nivåer  Flere regioner arrangerer ungdomskonferanser. Et 
område som bør styrkes, bl.a. annet gjennom 
varslet utvikling av egen ungdsomsstrategi. 
 

Være en offensiv aktør for utviding av formell 
dirigentutdanning 

Det er gjort et stort arbeid på dette feltet, og det 
tilbys nå dirigentutdanning ved flere læresteder. 
Arbeidet bør prioriteres høyt fremover.  
 

 
 
 
Konklusjon 
Handlingsplanen 2014-2018 har som hovedmål å styrke det enkelte medlemskorps. Målet 
har bidratt til å styrke organisasjonens fokus på enkeltkorpset, deres hverdag og 
rammevilkår. Handlingsplanen er et aktivt dokument, som er med på å gi retning til så vel 
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strategisk planlegging som de praktiske daglige gjøremål. Planen har dermed preget NMFs 
prioriteringer og aktivitet i perioden. Organisasjonen fremstår mer enhetlig i sitt budskap 
og sine handlinger og har dermed potensiale til å øke sin posisjon som samfunnsaktør. 
Fokus på dirigenten, instruktøren og korpsstyret har, gjennom tiltak, vært tydelig 
prioritert både nasjonalt og regionalt. Det oppleves som om organisasjonen er på rett vei 
med riktig fokus. Det har til og med vært en gledelig positiv medlemsutvikling i 2015. 
Årsaken til medlemsutviklingen er litt tidlig å stadfeste, men at NMFs fokus og tiltak har 
vært en positiv bidragsyter til korpsenes positive utvikling er det jo lov å håpe på.  
I perioden er det etablert god, stabil økonomi med betydelig styrking av egenkapitalen.  
For å lykkes langsiktig som organisasjon, er det viktig med tålmodighet og kontinuitet i de 
tiltak vi tror på. Det anbefales derfor at handlingsplanen videreføres, men med forelagte 
justeringer.  
  
 
 

Forbundsstyrets kommentar: 
 
Forbundsstyret har ingen kommentarer ut over det som står i saksutredningen. 
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Sak 09.2016 
BUDSJETT 2017-2018 
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Dato:  22. – 24. april 2016 
Sak nr.  09.2016 
Sakstittel: Budsjett 2017-2018 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Forbundsstyrets forslag til vedtak 
 
Landsmøtet vedtar fremlagte budsjett for perioden 2017-2018 
 

 
 
 
 
 

 

_____________________ 

Rita Hirsum Lystad 
president 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Vedlegg:  Budsjett 2017-2018 
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Innledning: 

I henhold til NMFs vedtekter § 4.4c Landsmøtets dagsorden skal følgende saker behandles 

 

c. Plan, honorar for forbundsstyrets medlemmer, kontingent, budsjett og langtidsbudsjett 

 

Saksutredning: 
 
Hovedmålsettingen i årene 2017 og 2018 vil være og ytterligere styrke egenkapitalen som 
er opparbeidet de siste to årene og sikre en solid økonomisk plattform for forbundet.  
 
Budsjettene tar utgangspunkt i driftsbudsjett 2016 og det driftsnivå som der er lagt til 
grunn.  Budsjettet har fokus på strategiske satsningsområder som Born to Play prosjektet 
og dirigentsatsning.  I 2018 er det i tillegg lagt inn at det arrangeres Landsfestival.  
 
Det er lagt til grunn en generell lønns- og prisstigning på 2,5 % for begge årene.  
 
Medlemstallene har over flere år vært synkende og det var derfor også lagt inn en nedgang 
i antall på årets driftsbudsjett. Ved opptelling ved årsskiftet viste det seg at vi har hatt en 
positiv utvikling i medlemstallene.  Kontingentinntekter for 2017 og 2018 er derfor øket 
noe og lagt inn tilsvarende utfakturert kontingent i 2016. Kontingentsatser er beregnet 
med dagens satser.  
 
NMF mistet fra 2016 Norsk Tipping som sponsor, mens Rema 1000 reduserte sitt bidrag med 
1 mill.  I budsjett 2016 er lagt inn 1,5 mill i friske sponsormidler.  Dette nivået er holdt 
uendret i 2017 og 2018.  
 
Landsfestivalen 2018 er lagt inn med inntekter på kr 13.650.000 og kostnader kr. 
13.000.000. Overskudd før momskompensasjon blir da kr. 650.000, dvs 5 %.  Til 
forberedelser og markering av 100 års jubileet ligger det på kostnadssiden kr. 270.000 i 
2017 og kr. 500.000 i 2018. 
 

 

Forbundsstyrets bemerkninger: 
 

Forbundsstyret har ingen ytterligere bemerkninger enn det som er tatt inn i saksutredningen. 
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Sak 10.2016 
LANGTIDSBUDSJETT 2019-2020 
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Dato:  22. – 24. april 2016 
Sak nr.  10.2016 
Sakstittel: Langtidsbudsjett 2019-2020 
 
  
 
 
 
 
 
 

Forbundsstyrets forslag til vedtak 
 
Landsmøtet vedtar fremlagte langtidsbudsjett for perioden 2019-2020 
 

 
 
 
 
 

 

_____________________ 

Rita Hirsum Lystad 
president 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

Vedlegg: Langtidsbudsjett 2019-2020 
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Innledning: 

I henhold til NMFs vedtekter § 4.4c Landsmøtets dagsorden skal følgende saker behandles 

 

c.  Plan, honorar for forbundsstyrets medlemmer, kontingent, budsjett og 
langtidsbudsjett 

 

Saksutredning: 
 
Forslag til Langtidsbudsjett for 2019 og 2020 er basert på budsjettallene for 2017 og 2018 
og det driftsnivå som der er lagt til grunn.  Budsjettet har fokus på strategiske 
satsningsområder som Born to Play prosjektet og dirigentsatsning.  Det er ikke tatt høyde 
for noen større arrangementer i perioden. 
 
Det er lagt til grunn en generell lønns- og prisstigning på 2,5%.  
 
NMF har stort fokus på å skaffe nye inntekter og har leiet inn konsulentfirma for å jobbe 
med sponsoravtaler. På bakgrunn av dette er det i årene 2019 og 2020 lagt til grunn friske 
sponsormidler med kr. 500.000 pr. år. 
 
 

Forbundsstyrets bemerkninger: 
 

Forbundsstyret har ingen ytterligere bemerkninger enn det som er tatt inn i saksutredningen. 
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Sak 11.2016 
VALG 
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Dato:  22. – 24. april 2016 
Sak nr.  11.2016 
Sakstittel:  Valg 
 

 

 

 

 

Valgkomiteens innstilling ettersendes 


