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Referat Regionstyremøte 
Dato 13.01.2016 
Møtenr. 1 
Saker 1/16-7/16 
Sted Kontoret til NMF Rogaland 
Referent Lilli Anne J. Grong 

 
Tilstede  
Fra Regionstyret 
 
 

Liv Elgheim, Arne S. Mossige, Aud Pedersen Vee, Sindre Skjøld,  
Jan Fossheim, Vidar Nornes, Leif Helge Olsen, Marita Bolstad, 
Solveig Skjegstad Bryne, Siv Astrid Malterud,  
 

Fra administrasjonen Lilli Anne J. Grong 
Forfall  

Sak 1/16 – Referatsaker 

Styremedlem Inger Tori Tønseth har i samråd med styreleder Liv Elgheim trukket seg fra 
styret i NMF Rogaland.  
Solveig Bryne er varamedlemmet som gis stemmerett ved avstemninger. Rekkefølgen 
angitt i protokollen fra regiontinget følges.  
 
Administrasjonen meldte to saker til eventuelt. 
 
Generell orientering fra administrasjonen 
Desember 2015 fikk vi avklart at Jan-Am arrangeres på Clarion Hotel Air på Sola 26. 
november. Flott hotell, fin sal,, alt på et gulv og gode forhold for gjennomføring av 
konkurransen.  
Etter jul har musikkonsulenten arbeidet med å få alle detaljene til regionkorpssamling på 
plass.  Daglig leder har arbeidet med «Bedre korps», samt forberedelser til ledermøtet, 
prosjektet «korps på friluftstur», RM, NM og utarbeidelse av budsjett til pompom tropp 
sammen med drillkonsulenten.   
Styret er nå oppdatert i Brønnøysundregistrene. 
 
Det er en positiv medlemsøkning i organisasjonen.  
 
Leif Helge Olsen besøker RUK- samlingen på Sevland 15.-17. januar.  
 
Vedtak: 
1. Innkallingen, saksliste og referat fra styremøte 7/2015 ble godkjent 
2. Orientering fra administrasjonen tas til etterretning 

Sak 2/16 – Budsjett 2016 

Styret ble orientert om status for økonomien per 2015. Positivt resultat også for 2015. 
 
Budsjettet for 2016 ble gjennomgått.  
Diskusjon omkring prosjektet sommerkurs. Et ønske om å holde deltakeravgiften lav. 
Deltakeravgiften blir den samme som i 2014 og 2015. Dette formidles til våre medlemmer 
gjennom informasjonsbrev og sak på hjemmeside.. 
 
Vedtak: 

Status for økonomi 2015 tas til etterretning. Budsjettet vedtas med en endring i 
sommerkursprosjektet.  
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Sak 3/16 – Representasjon  
Vidar Nornes delte ut Fortjenestemedalje til Jakob Birk i Tysværtunet 05.12.15. 
Aud Pedersen Vee delte ut 40-års medalje til Tormod Bjørsvik i Oltedal kirke under Gjesdal 
Brass Band sin julekonsert 10.12.15.  
 

Sak 4/16 – Handlingsplan - styreoppfølging 

Handlingsplanen 
Våren 2016 fortsetter arbeid med vedtatt handlingsplan. Øke medlemsmassen er et av 
hovedmålene. Til neste styremøte skal administrasjonen presentere innhold til en brosjyre 
som skal går til foreldre med elever i barneskolen.  
Styremedlemmer sender forslag til innhold til administrasjonen. Er det noen ulikheter 
mellom by og land? 
 
Distriktsmøter 
Sandnes 11.02.2016 Jan Fossheim/Solveig Bryne 
Dalane 24.02.2016 Marita Bolstad/Lilli Anne J. Grong 
Karmøy/Nordfylket 24.02.2016 Vidar Nornes/Leif Helge Olsen 
Sand Siv Astrid Malterud/Arne S. Mossige 
Jæren Liv Elgheim sjekker datoer.  
 
Vedtak:  
Datoer for distriktsmøter ble vedtatt.  
Styret og administrasjon arbeider fram en informasjonsbrosjyre om korps som skal gå til 
foreldre med elever i barneskolen.  
 

Sak 5/16 – Orienteringssaker 

5.1: «Bedre korps»: 31 deltakere + styret 
5.2: «Utforsk instrumentet»: 12 deltakere 
5.3: Klarinettsamling: For musikanter mellom 12 og 100 år. Deles inn i 3 grupper.  
Samlingen arrangeres 16.-17. april på Stavanger Kulturskole. NMF nasjonalt er arrangør, vi 
bidrar teknisk i løpet av helgen.. Belaster ikke regional økonomi. Lokale og internasjonale 
instruktører.  
5.4: Påmelding til RM 5.-6. mars:  

49 skolekorps, 26 juniorkorps, 97 solister, 59 ensembler, 415 aspiranter. Det arbeides med 

å få de siste dommerne på plass. Dette prosjektet som vil få hovedfokus fremover.   

Lokaler som tas i bruk: 

LKS (Lørdag) 

Orgelsal (Lørdag og søndag) 

Kuppelhallen (Lørdag) 

Fartein Valen (Lørdag og søndag) 

Zetlitz (Søndag) 

Kulturskolen (Lørdag og søndag) 

1. februar frist for innlevering av all informasjon fra korpsene.  

5.5:  «Bli bedre – få det bedre» 

Følgende korps er med i prosjektet nå:  

Ådland skolekorps 

Rosseland skolekorps 

Kampen skolekorps (nye veiledere) 
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Bogafjell skolekorps  

Hana Skolekorps 

Sak 6/16 – OU prosessen 
Dokumentet fra OU-utvalget ble diskutert. Tilbakemeldingene fra styret tas med til 
Ledermøtet på hell 15.-17. januar 2016.  
 
Vedtak:  
Styreleder Liv Elgheim videreformidler regionstyrets tilbakemeldinger i ledermøtet på 
Hell.  

Sak 7/16 –Eventuelt 

7.1: Sesongplan RUK 2016-2017 
-RUK skal spille festkonserten på Stavanger Open 12. eller 19. november 2016.  

- Første samling foreslås til 16.-18. september.  

- Øving søndag 6. november (søndag etter Siddis Brass). 

- I og med at RUK spiller festkonserten under Stavanger Open 12./19. november, blir det 

for mye med samling 25.-27. november for å spille konsert i Kuppelhallen med Stavanger 

Musikkorps av 1919 og Stavanger Brass Band. Denne konserten foreslås flyttet til helgen 

med regionting som en flott avslutning på tinget.  

Vedtak: 

Styret tar informasjonen om arbeidet med sesongplan for RUK 2016-2017 til etterretning. 

 

7.2: Fremdrift «Korps på friluftstur» 
Prosjektet samkjøres med NMF Hordaland. Samkjøring av bestillinger av bannere,  
t-skjorter, plakater og publiseringer.  
Publisering NMF Rogaland 14. januar. Søknadsskjema publiseres 1. februar 
Søknadsfrist 20. mars. 
 
16 korps tildeles plass i prosjektet.  
- Trekning av korps som får delta.  
- Et styremedlem deltar i trekningen. 
Gjensidige har barne- og ungdomsarbeid som hovedmålsetning, men vi ønsker dette skal 
være et medlemstilbud til alle korps i regionen.  
 
Turperiode 15. april til 1. oktober.  
Korps tildeles midlene når rapport er levert.  
20. oktober: Sluttrapport leveres til Gjensidige 
 

Vedtak: 
Styret tar informasjonen om fremdriftsplan for Korps på friluftstur til etterretning. 
 
 
NMF Rogaland, 17. mar. 2016   

 
Lilli Anne J. Grong 


