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Til alle medlemskorps i NMF Rogaland! 

 Januar 2017 

Innkalling til Regionsting 2017 

Det innkalles med dette til Regionsting i NMF Rogaland. 

 

Sted: Scandic Stavanger City  

Dato: 21.-22. april 2017  

Rett til å delta 

På Regionstinget har hvert korps rett til å delta med en ordinær representant/delegat med 

skriftlig fullmakt undertegnet av korpsets leder. I tillegg kan medlemskorpsene sende 

observatører.  

Regionstinget 

Regionstinget er korpsenes beste mulighet til å påvirke aktiviteten i regionen, samtidig 

som at man får ny motivasjon og påfyll av både faglig og sosial art. 

Regionstinget behandler årsmelding, regnskap, budsjett og handlingsplan for NMF 

Rogaland. I tillegg avholdes valg av nytt regionstyre. Saker som ønskes behandlet på 

Regionstinget må være mottatt av NMF Rogaland innen 1. mars. Alle saker som er mottatt 

innen fristen skal legges fram på Regionstinget. 

Årsmelding, regnskap og øvrige saker til behandling blir sendt korpsene i henhold til 

vedtektene, senest 1. april. 

Foredrag og gruppediskusjoner 

Vi ønsker også å gi dere faglig og motiverende påfyll til korpshverdagen i form av 

inspirerende foredrag og erfaringsutveksling. Temaene er satt sammen etter innspill i 

distriktsmøter og spørreundersøkelse sendt til alle korps. 

Tema til fagdelen 

For alle styremedlemmer 
- Sosiale medier - bruk og rettigheter ved Kathrine Jølle Wathne 
- Synlighet i nærmiljøet ved Solvang & Skåredalen Skolekorps 
- Opplæring i korpsdrift.no ved Erlend Veland Thorsen 

For voksenkorps 

- Markedføring utenfor boksen!  

For skolekorps – også dirigenten 

- Fokus på de 4 første årene ved Birgitte Grong 
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For skolekorps 

- Foreldreengasjement ved Martha Rødde  

- Beholde de eldste musikantene ved Cecilia Lind 

Timeplanen lastes ned her 

For mer informasjon om foreleserne, sjekk ut saken på nettsidene: 

http://musikkorps.no/regionting-nmf-rogaland-2017/ 

Påmelding og priser 

Påmeldingen må være mottatt NMF Rogaland innen 21. mars 2017.  

Grunnet avtale med hotellet er det viktig at fristen holdes. 

Deltagere Regiontinget som ikke bor på hotellet: 
”Dagpakke” lørdag (inkludert lunsj, kaffe/te og frukt)   kr 650,- 
Deltakelse foredrag fredag                                              kr 150,- 
Middag fredag kveld                                                        kr 445,- 

Deltagere Regiontinget som bor på hotellet: 
Enkeltrom m/full pensjon (inkl. middag)                          kr 1890,- 

*Regionstyret i NMF Rogaland har vedtatt å sponse de korpsene som deltar med mer enn 
en person med kr 200,- per person. Avregning gjøres når faktura sendes ut.  

 

Påmelding 
Innkalling og påmeldingsskjema er tilgjengelig på våre hjemmesider musikkorps.no. 
http://musikkorps.no/regionting-nmf-rogaland-2017/ 

Du kan også melde deg på ved å klikke på denne lenken:   
Påmelding til fagkonferanse og regionsting 
 

Med vennlig hilsen 

 
Daglig leder NMF Rogaland 
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