NMF Øst Regionting 2015  28.03.15  side 1

Regionting 2017
NMF Øst
Regionstyret i NMF Øst innkaller med dette til regionting.
Det avholdes
Søndag 23. april 2017 kl. 14.00 på Ullensaker Kulturhus på Jessheim
Furusethgata 12, 2050 Jessheim

Saksliste
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 musikkorpsene.
d. Plan og budsjett for neste regiontingsperiode og langtidsbudsjett.
e. Godkjenning av organisasjonsplan for neste regionting-periode.
f. Valg av styret og komitéer.
g. Valg av delegater til landsmøtet.

Før regiontinget ønsker vi velkommen til eksklusiv konsert med
RØST: Regionkorps Øst!

NMF Øst Regionting 2017  31.03.17  side 2

Konstituering
Saksnr.
Dato
Møtenr.
Saksbehandler

1
23/04/17
Regionting 2017

Regionstyrets innstilling:
Møteleder:
Referenter:
Fullmaktskomité:
Redaksjonskomité:
Tellekorps:
Protokollunderskrivere:

Bård Granerud
Thor Olav Fjellhøi og Mads Myr Munthe-Kaas
Kontrollkomiteen i NMF Øst
Velges ved behov
Velges ved behov
Forslag legges fram på regiontinget

Øystein Bø (sign.)
Regionleder

Vedlegg:
Ingen
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Thor Olav Fjellhøi (sign.)
Daglig leder

Godkjenning av årsmelding og
revidert regnskap for 2015 og 2016
Saksnr.
Dato
Møtenr.
Saksbehandler

2
23/04/17
Regionting 2017
Øystein Bø

Regionstyrets innstilling:
Årsmeldinger og revidert regnskap for 2015 og 2016 godkjennes av regiontinget.

Øystein Bø (sign.)
Regionleder

Vedlegg:
Årsmelding 2015
Revidert regnskap 2015
Revisjonsberetning 2015
Årsmelding 2016
Revidert regnskap 2016
Revisjonsberetning 2016
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Thor Olav Fjellhøi (sign.)
Daglig leder

Saker fremmet av regionstyret og
musikkorpsene
Saksnr.
Dato
Møtenr.
Saksbehandler

3
23/04/17
Regionting 2017

Det er fremmet to saker til regiontinget innen fristen 12. mars:
Sak 1:
Fra regionstyret: Nye vedtekter før NMF Øst

Regionstyrets innstilling:
Regiontinget vedtar nye vedtekter vedtatt av Landsmøte 2016.

Sak 2:
Fra Fredrikstad Janitsjarskole: Divisjonsinndeling i distriktsmesterskap for skolekorps

Regionstyrets innstilling:
Regionstyret fremmer sin innstilling på regiontinget etter styrebehandling 5. april

Øystein Bø (sign.)
Regionleder

Vedlegg:
Saksgrunnlag for nye vedtekter
Gjeldende vedtekter for NMF Øst
Nye vedtekter for regionene
Saksgrunnlag fra Fredrikstad janitsjarskole
Konkurransereglement for korpsmesterskap i NMF Øst
Retningslinjer for dommere
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Thor Olav Fjellhøi (sign.)
Daglig leder

Plan og budsjett for neste
regiontingsperiode og langtidsbudsjett
Saksnr.
Dato
Møtenr.
Saksbehandler

4
23/04/17
Regionting 2017
Øystein Bø

Regionstyrets innstilling:
Regionstyrets forslag til Handlingsplan 2017-2019 vedtas av regiontinget. Regionen tilslutter
seg også den nasjonale Handlingsplanen, vedtatt på Landsmøtet 2016. Det blir opp til det
nye styret å foreta regionens prioriteringer innenfor vedtatt handlingsplan.
Langtidsbudsjett for NMF Øst vedtas av regiontinget som et retningsgivende
rammebudsjett. Regionstyret gjør endelig budsjettvedtak.

Øystein Bø (sign.)
Regionleder

Vedlegg:
Forslag til Handlingsplan for NMF Øst 2017-2019
Vedtatt aktivitetsplan 2017-2018
Vedtatt nasjonal handlingsplan
Langtidsbudsjett NMF Øst 2017 - 2020
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Thor Olav Fjellhøi (sign.)
Daglig leder

Innledning:
Regiontinget skal i henhold til paragraf 4.4d i vedtektene, behandle Handlingsplan og
Langtidsbudsjett for perioden 2017 – 2019.

Saksutredning:
Handlingsplanens prioriteter er bygd på medlemmenes ønsker og behov, basert på
tilbakemeldingene i NMF Øst sine medlemsundersøkelser.
I tillegg var handlingsplanen for kommende periode presentert og drøftet for Ledermøtet i
NMF Øst som ble gjennomført september 2016.
De overordnede satsningsområdene i Handlingsplanen jobbes det strategisk med over tid,
og må sees på siden av den mer faste Aktivitetsplanen. Det er allikevel viktig å se de to i
sammenheng, og de prioriterte satsningsområdene kan heller ikke ses på separat.
Landsmøtet 2016 vedtok nasjonal handlingsplan for perioden 2016-2018. Denne legges til
grunn for den regionale handlingsplanen.
Forslag til Langtidsbudsjett er basert på budsjettallene for året 2017, og gjenspeiler de
inntekter og kostnader som kommer som følge av aktivitetene i handlingsplanen og
aktivitetsplanen. Det er ikke tatt høyde for noen større arrangement i budsjettperioden.
Det pågar et arbeid i NMF nasjonalt som omhandelr refusjon av kostnader til regionene.
Utfallet av denne prosessen vil kunne påvirke kommende budsjett i perioden.
Inntekts- og kostnadsutviklingen er indeksregulert med ca. 3 %.
Regionstyrets forslag til handlingsplan for NMF Øst 2017 -2019 har 5 fokusområder:
1. Daglig drift – kjernevirksomhet
2. Inkludering
3. Rammebetingelser
4. Voksenkorps
5. Implementering av NMFs drillstrategi
Daglig drift – kjernevirksomhet
Dette punktet understreker viktigheten av at NMF Øst prioriterer sin kjernevirksomhet slik
at dette holder en høy kvalitet og stadig utvikles til beste for medlemskorpsene. Nye tiltak
og prosjektrelaterte satsinger ønskes velkommen, men kjernevirksomheten skal ikke
nedprioriteres som en følge av dette.
Inkludering
NMF Øst sitt arbeid med inkludering skal videreføres i kommende periode. På bakgrunn av
erfaringene som er gjort i dette arbeidet så langt, vil fokuset i perioden ha som hovedmål å
økende grad involvere korpsene i inkluderingsarbeidet.
Rammebetingelser
Dette fokusområdet handler om at NMF Øst skal bidra til å legge forholdene til rette for
korpsenes drift og aktiviteter rundt i regionen. Tidsaspektet for dette er fortløpende og
evigvarende. Grunnleggende vilkår knyttet til øvings- og fremføringsarealer, økonomi og
instruksjon er viktige momenter i denne sammenheng.
Voksenkorpsene
Styret i NMF Øst ønsker i kommende periode å tydeliggjøre organisasjonen sin funksjon og
rolle overfor voksenkorpsene. Viktige stikkord i den sammenheng er forventningsavklaringer
og konkretisering av aktuelle nye tilbud. NMF Øst ser voksenkorpsene som en viktig ressurs i
arbeidet med å rekruttere flere skolekorpsmusikanter til voksenkorpsene
Implementering av NMFs drillstrategi
Forbundsstyret i NMF har vedtatt en drillstrategi som regionstyret i NMF Øst har gitt sin
tilslutning til. Med utgangspunkt i dette skal det jobbes videre med at strategien
innarbeides i regionens prioriteringer videre. Sentrale stikkord er kompetansetilgang i
organisasjonen og øvingslokaler for drillkorpsene.
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Organisasjonsplan for neste periode
Saksnr.
Dato
Møtenr.
Saksbehandler

5
23/04/17
Regionting 2017
Øystein Bø

Regionstyrets innstilling:
Organisasjonsplanen vedtas av regiontinget.

Øystein Bø (sign.)
Regionleder

Thor Olav Fjellhøi (sign.)
Daglig leder

Vedlegg:
Styrets forslag til organisasjonsplan

Innledning:
Regiontinget skal i henhold til paragraf 4.4e i vedtektene, behandle Organisasjonsplan for
perioden 2015 – 2017.

Saksutredning:
Styret i NMF Øst skal settes sammen av representanter for korpsmiljøet i regionen. Styret
bør ha kompetanse innenfor politisk arbeid, kulturpolitisk arbeid, arbeid med
sponsorvirksomhet, strategisk planlegging, inkludering, administrasjon og økonomistyring.
Styret i NMF Øst skal så langt som mulig jobbe med strategiske mål og langsiktig
finansiering av de aktivitetene som NMF Øst tilbyr sine medlemmer.
Den daglige driften av NMF Øst skal gjøres av administrasjonen under ledelse av daglig
leder. Aktiviteter og prosjekter kan også bemannes av personer fra ulike deler av regionen.
Dette for å øke korpsenes kontakt med regionen og skape forbindelser mellom korps og
administrasjonen.
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Valg av styre og komiteer
Saksnr.
Dato
Møtenr.
Saksbehandler

6
23/04/17
Regionting 2017
Valgkomiteen

Regionstyrets innstilling:
Valkomiteens innstilling til regionstyre vedtas av regiontinget
Valgkomiteens innstilling til kontrollkomité vedtas av regiontinget
Regionstyrets innstilling til valgkomité vedtas av regiontinget

Øystein Bø (sign.)
Regionleder

Vedlegg:
Ingen
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Thor Olav Fjellhøi (sign.)
Daglig leder

Innledning:
Valgkomiteen presenterer sin innstilling på regiontinget.

Valgkomiteens innstilling til regionstyre 2017 - 2019:
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Øystein Bø, gjenvalg
Olav Raanaas Moen, ny i dette verv
Veronica Danielsen, ny
Sigrun Bock, ny
Erik de Mora, gjenvalg
Håkon Schulte, gjenvalg
Jon A. Steen, gjenvalg

Konnerud Skolekorps
Ullevål Skoles Musikkorps
Oslo Drill
Nordstrandskolenes Musikkorps
Heggedal og Blakstad skolekorps
Høvik og Lier Skolekorps
Drammen Konsertorkester

Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Ketil Fjell, ny
Lise-Lotte Solum, ny
Tore Steinar Pettersen, ny
Eva Sødal, ny

Hakadal Skolekorps
Jernbanens Musikkorps Oslo
Fredrikstad Janitsjar
Borge Musikkorps

Valgkomiteens innstilling til kontrollkomité 2017 - 2019:
Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem

Bjørn Lillekjendlie, gjenvalg
Ann Kristin Adolfsen, gjenvalg
Unni Skaar, ny
Thomas Myrhaug, ny

Eikeli og Eiksmarka skolekorps
Lisleby Musikkorps
Sarpsborg Janitsjarkorps
Ski Janitsjar

Regionstyrets innstilling til valgkomité 2017 - 2019:
Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem

Bård Granerud, ny i dette verv
Svein Fossum, gjenvalg
Hilde Skjevling, ny
Jacob L. Falck, ny i dette verv
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Nordby Skolekorps
Tranby Skolekorps
Stabekk Janitsjarorkester
Kampen Janitsjarorkester

Valg av delegater til landsmøtet
Saksnr.
Dato
Møtenr.
Saksbehandler

7
23/04/15
Regionting 2017
Styret

Regionstyrets innstilling:
Regionstyrets forslag til landsmøtedelegasjon vedtas av regiontinget.
Regionstyret får mandat til å supplere delegasjonen om dette blir aktuelt.

Øystein Bø (sign.)
Regionleder

Thor Olav Fjellhøi (sign.)
Daglig leder

Vedlegg:
Ingen

Innledning:
Regiontinget skal i henhold til paragraf 4.4g i gjeldende vedtekter, velge
landsmøtedelegasjon til NMFs landsmøte i 2018:
Valgte styre- og varamedlemmer skal representere NMF Øst på landsmøtet i NMF. Dersom
regionen har rett på ytterligere delegater til landsmøtet, velges også disse på
regiontinget. Styret kan utpeke ytterligere landsmøtedelegater dersom ikke alle delegater
valgt på regiontinget kan møte.

Saksutredning:
NMF Øst hadde i 2016 seksten (16) delegater. Det er nærliggende å tro at man har det
samme neste år.
Regionene har rett på representasjon ut fra følgende modell:
- En delegat pr. påbegynte 1000 betalende medlemmer
Regionstyret består av syv medlemmer, pluss fire varamedlemmer. Det er derfor nødvendig
at regiontinget velger en fullstendig delegasjon, basert på forrige års antall delegater.
Regionstyrets forslag til landsmøtedelegasjon, i prioritert rekkefølge:
- Regionstyre, med varamedlemmer
11 personer
- Valgkomité
4 personer
- Kontrollkomité
3 personer
Landsmøtet vil i 2018 bli arrangert på Fornebu.
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