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Protokoll 

Møtenr 1/2017 
 
Dato: 12. januar 2017 
Tid:   Kl 17.00 
Sted: NMF Hordaland, Lars Hillesgate 20A, 5. etg. 
 
 
Til stede: Eivind H. Hermansen, Cecilie Kaarstad, Kåre Stokke, Solveig Borgund, Sandra 
Sognnes, Nils-Arne Træland, Knut Johan Onarheim og Randi Kvinge 
 

Dagsorden 
1.                              
2.   
3.  
4.  
 
 

Åpning ved styret (Eivind H. Hermansen ønsket velkommen til møtet) 
Godkjenning av innkalling (Innkallingen er godkjent) 
Godkjenning av protokoll: Protokoll S4/2016 (Protokollen er godkjent) 
Godkjenning av saksliste (Sakslisten er godkjent) 
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Saksliste – vedtakssaker 
Saksnr. Sakstittel 
01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
02/2017 
03/2017 
04/2017 
 
 
 

Osterøy janitsjar inviterer til 25 års jubileumsfest  
Ny fordelingsnøkkel for Hordablæsten 2017  
Budsjett for NMF Hordaland 2017  
Årets miljøskaper 2016 
  

 
  

Invitasjon til jubileumsfest – Osterøy janitsjar 
 
 
 
Saksnr:   
Dato:      
Møtenr:  
Saksbehandler:  

 
 
 
01/2017 
12. januar 2017 
01/2017 
Randi Kvinge  
                                                                               

 
 
 
Innledning: 
Osterøy janitsjar inviterer til 25 års jubileumsfest 28. januar kl 19.00. Styret har tidligere 
vedtatt at representanter fra styret skal være til stede på jubileer når korps fyller 25 år, 50 
år, 75 år og 100 år.  
Ved 25 års jubileer gir NMF Hordaland korpsene en gavesjekk. 
 
 

Saksutredning: 
Ingen 
 
 

Administrasjonens bemerkninger: 
Ingen 
 

Regionrådets innstilling: 
NMF Hordaland stiller med en representant på jubileumsfesten til Osterøy janitsjar 
28.januar.  
 
 

Vedtak: 
Cecilie Kaarstad stiller på jubileumsfesten til Osterøy Janitsjar.  
 
 
Invitasjonen er vedlagt. 
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Fordeling av inntekter for Hordablæsten 
 
 
 
Saksnr:   
Dato:      
Møtenr:  
Saksbehandler:  

 
 
 
02/2017 
12. januar 2017 
01/2017 
Randi Kvinge  
                                                                               

 
Innledning: 
Arrangementet Hordablæsten settes ut til tekniske arrangører og inntektene på 
arrangementet fordeles mellom NMF Hordaland og teknisk arrangør etter følgende 
fordeling: NMF Hordaland får kr 50,- per deltaker. I tillegg er det er det en fordeling av 
inntektene for festkonserten der NMF Hordaland får 80 prosent av billettinntektene og 
teknisk arrangør får 20 prosent av billettinntektene. Resten av inntektene for 
arrangementet tilfaller teknisk arrangør.  
Siden inntektene for arrangementet henger sammen med antall deltakere, er det viktig for 
teknisk arrangør at det er mange deltakere. I 2017 er det en nedgang i antall deltakere fra 
2015 og 2016 og dette fører til betydelig mindre inntekt for teknisk arrangør dette året. 
Med bakgrunn i dette ber teknisk arrangør regionstyret om å vurdere følgende: 
 

1) Minimum inntekt til teknisk arrangør: Kr 100 000,- per dugnadskorps. 
2) Endring i fordeling av inntekter på festkonserten slik at teknisk arrangør får større 

del av inntektene. 
3) Om det er mulig å få være teknisk arrangør i tre år. (Ett år ekstra)  

 
 

Saksutredning: 
Ut fra situasjonen som har oppstått med at det er lavere påmelding enn forventet for 
Hordablæsten 2017, og dermed lavere inntekt til teknisk arrangør, forslår administrasjonen 
to ulike modeller for fordeling av inntekter for Hordablæsten:  
 
MODELL 1: 
 

1) NMF Hordaland får kr 50,- per deltaker i Hordablæsten.  
2) Fordeling av inntekter for festkonserten endres til 80 prosent inntekter til teknisk 

arrangør og 20 prosent inntekter til NMF Hordaland.  
 
Ut fra budsjettet som er foreslått blir dermed fordelingen som følger:  
 
Festkonsert: 
Kr 72 000,- til teknisk arrangør 
Kr 18 000,- til NMF Hordaland  
 
Inntekt for påmelding: 
Kr 102 650,- til NMF Hordaland 
Kr   75 358,- til hvert av de tre arrangørkorpsene 
 
Totalt: 
Kr 120 650,- til NMF Hordaland  
Kr   99 358,- til hvert av de tre arrangørkorpsene 
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MODELL 2:  
 
Inntektene fra arrangementet deles på fire, der ¼ av inntektene tilfaller NMF Hordaland og 
¾ av inntektene fordeles mellom de tre dugnadskorpsene.  
 
Inntekter til NMF Hordaland: 
Kr 104 681,- 
Inntekter til hvert av dugnadskorpsene: 
Kr 104 681,- 
 
Inntekter totalt for arrangementet:  
Kr 418 724,- 
 
Uavhengig av hvilken modell som velges, har teknisk arrangør alle muligheter til å skaffe 
sponsorer og gjøre nytte av standplass i foajeen. Dette vil også kunne gi inntekter.  
 
Det er ikke beregnet momskompensasjon i summene som er presentert i de ulike 
modellene.  
 

Administrasjonens innstilling: 
Regionstyret velger enten modell 1 eller 2 som gjelder fordeling av inntekter fra 
arrangementet Hordablæsten.  
 
 
Budsjett for Hordablæsten 2017 er vedlagt.  
 
 

Vedtak:  
Et nytt forslag på modell ble fremmet i møtet og vedtatt: Styret holder fast ved 
tidligere vedtak som er gjort i forhold til Hordablæsten. Modellen som er gjeldende 
skal dermed fortsette og det blir ingen endring for 2017 og 2018.   
 
(Eivind H. Hermansen erklærte seg inhabil i saken.) 
 
 
 
 

Budsjett for NMF Hordaland 2017 
 
 
Saksnr:   
Dato:      
Møtenr:  
Saksbehandler:  

 
 
03/2017 
12. januar 2017 
01/2017 
Randi Kvinge  
                                                                               

 

Innledning: 
 
Fremlagt budsjett for 2017 viser et overskudd på kr 131 743,-. 
Budsjettet omfatter alle aktiviteter som er vedtatt av regionstyret at regionen skal 
gjennomføre. Det er lagt opp til nøktern bruk av penger, samtidig som det satses på god 
deltaking på de ulike aktivitetene som er planlagt. 
 
Hele budsjettet blir gjennomgått i sin helhet på styremøtet.  
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Saksutredning: 
 
Kommentarer til sentrale prosjekter:  
 
Sommerkurs 
I budsjettet er det lagt inn en økning på deltakeravgift på sommerkurs. Dette henger 
sammen med generell prisstigning. I tillegg økte prisen på kost og losji på Manger 
Folkehøgskule i 2016. I 2017 skal det også arrangeres kurs på Åsane Folkehøgskole, og den 
er den samme som på Manger. I fjor var det ventelister på kursene i Hordaland og det er 
derfor i år opprettet et eget rødt kurs med plass til 65 deltakere. 
 
Tabellen under viser priser på de ulike sommerkursene i andre regioner.  
 

2016 
     Region grønt gult rødt blått svart 

Rogaland   2900 3950 4500 4950 

Sør   3400 4500 5200 5400 

Øst 2205 3518 4410 4725 5040 

Trøndelag   3260 5320 5320 5410 

Hed/Opp 2500 3300 4250 4500 4800 

Hordaland   2800* 4500 4500 4500** 

Nordvest   3400 4750 5400 5400 

*Sover på skole 
     **rødt/blått/svart sammen 

    

      2017 
     Region grått gult rødt blått/svart nasjonalt  

Hordaland 3800 2900 4900 4900 5100 

      

      Utgifter 
     Fra 2016 er honorar økt med 2,4% 

    Funksjon Kostnad 
    Instruktør 2176 

    Musikalsk leder 2468 

    Administrativ leder 2243 

    Kurs/aktivitetsleder 2048 

    

     Antall deltakere 2017 
    

40 Gult kurs Askøy                                      
40 Gult kurs Stord               
40 Gult kurs Radøy               
65 Rødt kurs Åsane              
75 Blått/Svart Askøy            
75 Blått/Svart Manger (b) 
75 Blått/Svart Manger (j)  
80 Grått kurs Voss 
60 Nasjonalt  
 

 
 

        
NM brass: 
I 2017 er påmeldingsavgiften til NM brass økt fra kr 295,- til 350,-. Dette gjør at inntektene 
på arrangementet er blitt høyere. For regionen er det forventet en inntekt på 
arrangementet på kr 420 830,-. 
Hordablæsten:  
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I budsjettet er inntekter og utgifter lagt inn i budsjettet etter gjeldende avtale. Dette 
utgjør en inntekt for NMF Hordaland på kr 174 650,-. Med momskompensasjon er inntekten 
på kr 211 350,-.  
Dersom det blir gjort endringer i forhold til sak 2/2017 vil dette påvirke totalbudsjettet for 
2017. 
 
Totalbudsjett for NMF Hordaland 2017 er vedlagt. 
 

Administrasjonens innstilling: 
Budsjettet for NMF Hordaland vedtas slik det foreligger.   
 
 

Forslag fremmet i styremøtet: 
Det ble fremmet forslag om å justere prisene for sommerkurs med følgende priser: 

2017 
     Region grått gult rødt blått/svart nasjonalt  

Hordaland 4000 2900 4800 4800 5100 

 
 
Vedtak: Budsjettet for NMF Hordaland er vedtatt med justering av prisene for 

sommerkurs, etter forslaget som ble fremmet på styremøtet.  
 

2017 
     Region grått gult rødt blått/svart nasjonalt  

Hordaland 4000 2900 4800 4800 5100 

 
 

Årets miljøskaper 2016 
 
 
Saksnr:   
Dato:      
Møtenr:  
Saksbehandler:  

 
 
04/2017 
12. januar 2017 
01/2017 
Randi Kvinge  
                                                                               

 
Innledning: 
NMF Hordaland har vedtatt at prisen Årets miljøskaper skal deles ut hvert år. Prisen er på 
kr 5000,-. Det er kommet inn tre nominasjoner til årets pris.  
 

Saksutredning: 
Kriterier for prisen:  
Prisen deles ut til et medlem i et skole- eller drillkorps som: 

 Bidrar til å skape et bedre miljø i korpset. 

 Bidrar til at flere vil være med i korpset. 

 Kommer med ideer til fellesaktiviteter. 

 Er engasjert og engasjerer andre. 

 Er inkluderende i sin væremåte. 

 Virker samlende for miljøet. 

 Har godt oppmøte. 

 Har glimt i øyet. 
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Administrasjonens innstilling: 
Regionstyret velger ut hvem som får prisen Årets miljøskaper 2016. 
 
Nominasjoner til prisen Årets miljøskaper 2016 er vedlagt.  
 

Vedtak: Styret plukket ut en vinner. Hvem dette er holdes hemmelig frem til 

Hordablæsten 2017 er gjennomført.  
 
 
 
 
 
Eivind H. Hermansen (sign.)                                                     Harald Borge (sign.) 
Styreleder                                                                               Nestleder  
 
Kåre Stokke (sign.)                                                                  Cecilie Kaarstad (sign.) 
Styremedlem                                                                           Styremedlem  
 
Knut Johan Onarheim (sign.)                                                    Solveig Borgund (sign.) 
Styremedlem                                                                           Styremedlem 
 
Sandra Sognnes (Sign.)                                                             Nils-Arne Træland (sign) 
Styremedlem                                                                           Styremedlem 
 
Ruth Vihovde (Sign.)                                                                 Randi Kvinge (sign)                                                      
Styremedlem                                                                            Daglig leder  
 
 
 

 
 


