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Referat Regionstyremøte 
 
Dato 08.03.2017 
Møtenr. 2 
Saker 10/17-16/17 
Sted Kontoret til NMF Rogaland 
Referent Lilli Anne J. Grong 

 
Tilstede  
Fra Regionstyret 
 
 

Liv Elgheim, Arne S. Mossige, Aud Pedersen Vee, Sindre Skjøld, 
Vidar Nornes, Solveig Skjegstad Bryne, Siv Astri Lekvam, Leif Helge 
Olsen 
 

Fra administrasjonen Lilli Anne J. Grong 
Forfall Jan Fossheim og Marita Bolstad. Sindre Skjøld deler av møtet.   

Sak 10/17 – Referatsaker 

Daglig leder ønsket å revidere budsjett. Se sak under eventuelt.   
Daglig leder ønsket vedtak fra styret om å benytte Kuppelhallen til avslutningskonsert for 
svart kurs. Se sak under eventuelt. 
 
Generell orientering fra administrasjonen 
Det arbeides med Rogalandsmesterskap, NM for skolekorps brass, Regionting og 
sommerkurs. Hektisk på kontoret, men kontroll.  
Administrasjonen deltar på Rogaland Kulturskoleråd sin årskonferanse 9. mars som 
omhandler kvalitet i rammeplanen for kulturskolen. 
 
Nasjonalt: NMF sin involvering i UMM er under evaluering.  
 
Vedtak: 
1. Innkallingen og saksliste godkjent. Saker meldt til eventuelt. 
2. Orientering fra administrasjonen tas til etterretning 

 
Sak 11/17 – Rogalandsmesterskapet 2017 
Orientering om arrangementet 
Daglig leder orienterte om arrangementet.  
Fartein Valen, Zetlitz, Lille Konsertsal og Stavanger Kulturskole benyttes som arenaer.  

 
Lørdag 
Fartein Valen: Hovedkorps 
Zetlitz: Juniorkorps og ensembler 
Lille Konsertsal: Solister  
Orgelsal (1301): Solister 
Stavanger Kulturskole: Samspillseminar 
 
Søndag 
Fartein Valen: 1.-3. divisjon 
Zetlitz: 4. divisjon 
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Lille Konsertsal: Juniorkorps 
Stavanger Kulturskole: Samspillseminar 

 
 
Styrets oppgaver 
 

Konferansierer Liv Elgheim, Vidar Nornes, Arne S. Mossige, Jan Fossheim, Sindre Skjøld 

Foto Sindre Skjøld og Marita Bolstad 

Sekreteriat Aud P. Vee, Siv Astri Lekvam, Solveig S. Bryne 

Dommerfølge Aud P. Vee, Siv Astri Lekvam, Solveig S. Bryne 

Utstillere Leif Helge Olsen 

Dør mellom foaje og backstage Marita Bolstad og Leif Helge Olsen 

Premieutdeling lørdag Liv Elgheim, Siv Astri Lekvam og Solveig S. Bryne 

Premieutdeling søndag Solveig S. Bryne og Aud P. Vee 

 
Dispensasjonssøknader 
Administrasjonen har behandlet 9 dispensasjonssøknader som omhandler samarbeidskorps.  
AU har behandlet 19 dispensasjonssøknader. 3 søknader er avvist. 2 søknader er avvist på 
grunn av søknad om å ha med musikanter som er for gamle. 1 søknad er avvist fordi 
korpset søker om å ha med musikanter som ikke er medlem i korpset.  

 
Vedtak: 

Orientering om status og dispensasjonssøknader tas til etterretning. Styrets oppgaver ble 
fordelt.  

 
Sak 12/17 – Regionting 2017  
Årsmelding 2016 
Årsmelding 2016 ble gjennomgått og oppdatert.  
Styremedlem Inger Tori Tønseth trakk seg med godkjenning fra styret. Dette må 
kommenteres i årsmelding.  
Daglig leder ønsker innspill fra styret til punkt 5. Arbeid for å gjennomføre distriktsmøter i 
alle distrikt er et punkt det må arbeides med.  
Siv Astri Malterud endret navn til Lekvam juli 2016.  
 
Regnskap 2016 
Ønsket fra styret at fremtidige regnskapsrapporter bør inneholde budsjett. 
 
Timeplan 
Musikalsk innslag kl 09.45 
Åpning med hilsen fra forbundsstyremedlem Per Qvarnstrøm 
Valg av styret flyttes til slutten av dagen. 
 
Neste styremøte: Innhold i temaet «Musikkorpsenes år 2018» gjennomgås og 
arbeidsfordeling til regiontinget gjennomgås.  
 
Kontrollkomité inviteres til regiontinget.  
 
Møteleder og kandidater til valgkomité ble diskutert.  
 
Årsmøtesaker 
Vedtekter 
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Ønske fra regionstyret at vedtektene må ha en egen innledning med årstallet for når NMF 
Rogaland ble stiftet, og at paragrafer kan understrekes med NMF Rogaland i stedet for kun 
NMF. Dette med grunnlag i at vi er et eget rettssubjekt.  
 
Handlingsplan 
Vedtaket må spisses. Alle korps skal ha anledning til å melde inn hva de mener skal 
prioriteres i Rogaland. Skjema blir sendt ut til alle korps etter regiontinget.  
 
Reglement 
Teksten bør inneholde en oppfordring til korpsene om å følge reglementet.  
Teksten oppdateres med antall saker som er behandlet i 2017.  
 
Vedtak:  
Årsmelding godkjent av styret med de endringer som ble gjennomgått i møtet.  
Timeplan vedtatt. 
Årsmøtesakene godkjent.  

 
Sak 13/17 – Representasjon 

Nærbø Musikkorps inviterer til 75-års jubileum 26. mars.  
 
Vedtak:  
Arne S. Mossige stiller på Nærbø sin jubileumskonsert 
 
 

Sak 14/17 – Handlingsplan - styreoppfølging 

 
Distriktsmøter 
Kort orientering fra distriktsmøte i Stavanger. Positivt med nye deltakere.  
Det tilstrebes at agenda og innkalling sendes på et tidligere tidspunkt.  
 
Sandnes: 22. mars er dato for distriktsmøte.  
 
Nytt fra distriktene 
Leif Helge Olsen har deltatt på møte i Karmøy Kommune ang. ny frivillighetsplan. 3 korps 
var tilstede. Hovedspørsmålet var «hva kan kommunen bidra med?».  
 
Spørreundersøkelse voksenkorps 
Oppsummeringen fra spørreundersøkelsen sendt til voksenkorps ble gjennomgått. 
 
Vedtak:  
Dato for distriktsmøte i Sandnes ble vedtatt og oppsummering fra spørreundersøkelse tas 
til orientering.  
 
 

Sak 15/17 – Orienteringssaker 
15.1: Oppsummering Trombonedag 
23 deltakere spilte sammen og ble delt i to grupper etter nivå. Fungerte fint å 
invitere trombonister i alle aldre, men vi skal nok i neste invitasjon understreke at 
dette er et bredde tilbud. Trombonistene fra UiS, institutt for musikk og dans fikk 
nok ikke de største utfordringene denne dagen.  
Jonas var på jobb fra administrasjonen. Lunsjservering på kontoret fungerte bra.  
En god dag med fornøyde deltakere og instruktører.  
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15.2: Rogaland Ungdomskorps 
RUK har ansvar for café under RM.  
Vidar orienterte om tur i møtet.  
 
15.3: Medlemsstatistikk 
Positiv medlemsøkning for andre år på rad i Rogaland. Ved inngangen til 2017 talte NMF 
Rogaland 5362 medlemmer.  
 
15.4: Møte med korpsene i Sola 
Etter forespørsel fra Hilde Høyvik Dahl, Sola Kulturskole skal daglig leder ha kurs for 
styremedlemmer i skolekorpsene i Sola 4. april. ABC for styremedlemmer er 
temaet.  
 
15.5: NM skolekorps brass 
37 deltakerkorps er påmeldt til NM skolekorps brass 24. juni.  
10 korps i 1. div, 11 korps i 2. div, 10 korps i 3. div og 6 korps i 4. div.  
Kampen, Tasta og Vardenes har overnatting på skoler.  
Stavanger Brass Band spiller festkonsert.  
 
15.6: «Bli bedre – få det bedre» 
Prosjektet evalueres og NMF Rogaland har sendt inn tilbakemelding til musikksjef. 
 

Sak 16/17 – Eventuelt 

16. 1. Revidering av budsjett for 2017 
Endringer fra budsjett vedtatt desember 2016.  
Korps på friluftstur utgår.  
NM skolekorps brass er oppdatert i forhold til påmeldte korps.  
Dirigentuka 2017 får friske midler, og det er vedtatt at NMF Rogaland som teknisk arrangør 
sitter igjen med kr 50 000,- på bunnlinjen for arbeidet.  
 
Revidert budsjett viser et overskudd på kr  77 652,- 
 

Vedtak:  
Revidert budsjett ble godkjent.  
 
16. 2. Avslutningskonsert svart kurs 
Tilbakemelding må gis til Stavanger Konserthus om Kuppelhallen skal benyttes til 
avslutningskonsert for svart kurs. Musikalsk ledelse blir forespurt om det er muligheter for 
variasjon i repertoar.  
 
Vedtak:  
Kuppelhallen skal benyttes til avslutningskonsert for svart kurs.  
 
 
NMF Rogaland, 29. mar. 2017   

 
Lilli Anne J. Grong 
 


