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Til styret i Norges Musikkorps Forbund - øst 

REVISORS BERETNING 

Uttalelse om årsregnskapet 
Vi har revidert årsregnskapet for Norges Musikkorps Forbund - øst som viser et overskudd på 
kr 124.882. Arsregnskapet består av balanse per 31. desember 2015, og resultatregnskap for regnskapsåret 
avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre 
noteopplysn inger. 

Styret og daglig leders ansvar Jar årsregnskapet 
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i 
samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret 
og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen avet årsregnskap som ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. 

Revisors oppgaver og plikter 
Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har 
gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International 
Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og 
gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon. 

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og 
opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen 
av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller 
feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets 
utarbeidelse avet årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som 
er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av 
selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte 
regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, 
samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. 

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår 
konklusjon. 

Konklusjon 
Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den 
finansielle stillingen til Norges Musikkorps Forbund - øst per 31. desember 2015 og av resultater for 
regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. 

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited. a UK private company 
limited by guarantee. and its network of members firms. each of which is a legally separate and 
independent entity. Please see www.deloitte.com/nolomoss for a detailed description of the 
legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. 

Medlemmer av Den Norske Revisorforening 
org.nr: 980211 282 
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Uttalelse om øvrige forhold 
Konklusjon om anvendelse av overskuddet 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at forslaget i årsregnskapet til 
anvendelse av overskuddet er i samsvar med lov og forskrifter. 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 "Attestasjonsoppdrag 
som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon", mener vi at 
ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av 
selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 

Andre forhold 
Denne beretningen erstatter tidligere avgitt beretning, datert 18. april 2016, som følge av at styret har 
vedtatt å endre regnskapet for 2015. 

Ber en, 11. januar 2017 
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Saksgrunnlag for nye vedtekter NMF Øst 

 

NYE VEDTEKER I NMF -  HERUNDER OPPDATERING OM ORGANISASJONSUTVIKLINGSPROSESS 

NMF Øst ble etablert på regionting 21.april 2013. Det ble i den forbindelse også etablert vedtekter 

for regionen.  

På landsmøte i 2014 fremsatte NMF Øst forslag om å nedsette et utvalg som skulle få i mandat å se 

over NMFs styrings -og driftsmodell. Forslaget ble vedtatt og Forbundsstyret fikk i oppgave å 

nedsette et OU-utvalg bestående av representanter fra alle deler av organisasjonen.   

NMF v/organisasjonsutvalget utførte i Landsmøteperioden 2014 – 2016 en evaluering av NMFs 
styrings- og driftsmodell, jfr. Landsmøtesak 04.2014. Det ble som del av OU arbeidet også fremmet 
en rekke forslag til utvikling og forbedringer. Resultatet av arbeidet (rapporten) ble fremlagt for 
Landsmøte 2016 og landsmøte vedtok med noen få justeringer å slutte seg til Forbundsstyrets 
innstilling i saken. 
 
I forbindelse med vedtak om styrings- og driftsmodell ble det som del av dette også vedtatt et nytt 
sett av vedtekter for NMF som organisasjon.  
 
Hensikten med nye vedtekter; 

- Klargjøre forholdet mellom de ni rettssubjektene i NMF og da særlig mellom sentralleddet og 
de åtte regionene 

- Ett sett med vedtekter som alle de ni rettssubjektene i organisasjonen slutter seg til 
- Tydeliggjøring av ledermøtets rolle mellom landsmøter/regionting 
- Sikre at det ble konsistens mellom vedtak om ny styrings- og driftsstruktur og vedtektene 

 
Delegasjonen fra NMF Øst sluttet seg til de nye vedtektene på Landsmøte 2016. Det ligger en klar 
oppfordring fra Landsmøte om at alle regionene på neste regionting (2017) skulle slutte seg til og 
vedta de nye vedtektene i sin region. Dette sikrer en god konsistens og felles plattform for NMF 
fremover. 
 
Region Øst var på Landsmøte i 2014 initiativtaker til OU prosessen. Dette var på bakgrunn av at 
Region Øst mente det var betydelig potensiale for å forbedre styrings- og driftsstrukturen i NMF. Det 
er gledelig å konstatere at OU arbeidet samlet sett ble meget vellykket og at organisasjonen de siste 
tre årene har vært gjennom en profesjonalisering av drift og styring. NMF Øst sine bekymringer og 
innspill har blitt adressert i OU prosessen og regionstyret i NMF Øst er godt fornøyd med utviklingen. 
Frem mot neste Landsmøte 2018 pågår arbeidet med revidert økonomimodell. Dette arbeidet har til 
hensikt å se nærmere på økonomimodellen samlet sett for NMF men også forholdet mellom 
sentralleddet og regionene.  
 
Regionstyret anbefaler Regiontinget i NMF ØST å vedta nye vedtekter vedtatt av Landsmøte 2016.  
 
  

  



Vedtekter for Norges Musikkorps Forbund Øst vedtatt på regiontinget 21.04.2013 
 

 
 

1 

Vedtekter Norges Musikkorps Forbund Øst  
(NMF Øst, org nr. 971.525.630) 

 

§ 1  ORGANISASJON 
 
a. Norges Musikkorps Forbund Øst, er et organisatorisk ledd i NMF. Regionen NMF Øst 

dekker fylkene Akershus, Buskerud, Oslo og Østfold og viderefører aktiviteten i de 
fire tidligere fylkesvise kretsene. Denne regionale virksomheten startet 1.1.2013. 

b. Norges Musikkorps Forbund, NMF, stiftet 1918, er en landsomfattende, demokratisk 
musikkorganisasjon for musikanter og andre interesserte tatt opp som medlemmer 
gjennom musikk- og drillkorps, heretter kalt musikkorps. 

c. Landsmøtet er NMFs høyeste myndighet.  
 
Organisering av musikkorpsene 
 

d. Musikkorpsene er det grunnleggende organisatoriske ledd i NMF. 
e. Musikkorpsene bestemmer selv organisering og overgangsordninger mellom 

musikkorps for ulike aldersgrupper som for eksempel skolekorps, voksenkorps og 
generasjonskorps. Ved konkurranser gjelder NMFs aldersbestemmelser fastsatt i 
konkurransereglement. 

f. Dersom korpsene ikke blir enige om lokal organisering skal skolekorps og 
voksenkorps deles inn etter følgende regler: 

1. En kan være medlem i skolekorps til 31. juli det året en fyller 19 år.  
2. Medlem i skolekorps kan bli aspirant i voksenkorps fra 1. august det året en 

fyller 15 år. Aspiranten skal prioritere og oppfylle sine forpliktelser i 
skolekorpset. 

3. Medlemmer til voksenkorps tas opp fra 1. august det året de fyller 16 år.  
4. Tvister i forbindelse med ovenstående punkter skal avgjøres av 

regionstyret. 
 
 

§ 2  FORMÅL 
 

NMF Øst skal gjøre musikkorps til en attraktiv fritidsinteresse for alle barn, unge og 
voksne. Dette gjør vi ved å sikre gode vekstvilkår for korpsene, tilby aktiviteter av høy 

kvalitet og synliggjøre korpsenes betydning. Gjennom vårt arbeid er vi en sentral 

bidragsyter til livslang læring, økt livskvalitet og kulturbygging i hele regionen.  
 
 

§ 3  MEDLEMSKAP 
 
Medlemskap i NMF Øst følger automatisk av medlemskap i NMF. Medlemskap følger de til 
enhver tid gjeldende betingelsene for medlemskap i NMF. Disse er ved ikrafttredelsen av 
NMF Østs vedtekter: 
 
3.1 Opptak av medlemmer 
Alle musikkorps kan melde seg inn i NMF. Musikkorps melder seg inn i NMF gjennom NMFs 
innmeldingsskjema. Musikanter, drillere og andre interesserte tas opp som medlemmer 
ved innmelding i musikkorps. Med drillkorps, som nevnt i §1, menes en gruppe drillere som 
ikke er tilknyttet et musikkorps, men som har tilhørighet i NMF. Disse utøver korpsdrill. 
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3.2 Forutsetninger for medlemskap 
a. Alle medlemmene plikter å følge NMFs vedtekter, og vedtak gjort av NMFs besluttende 

organer. 
b. Musikkorpsets vedtekter skal følge NMFs mønstervedtekter og sendes NMF Øst for 

godkjenning. 
 
3.3 Rapporteringsplikt og kontingent 
a. Musikkorpsene skal hvert år sende årsrapport og medlemsopplysninger til NMF på avtalt 

skjema/medium til en hver tids fastsatte frist. Det gis ikke anledning til reservasjon 
mot registrering. 

b. Musikkorpsene skal betale kontingent til NMF innen 1. februar. Kontingenten regnes 
etter musikkorpsenes medlemstall per 31. desember. Medlemskapet følger 
kalenderåret. 

 
3.4 Utmelding 
a. Musikkorps som ønsker å melde seg ut må sende skriftlig melding om dette til NMF 

senest 15. november, for at utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar neste år. Ved 
utmelding tapes all rett til NMFs medlemsrettigheter.  

b. Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra musikkorps. 
 
3.5 Disiplinære tiltak 
Regionstyret kan iverksette disiplinære tiltak overfor musikkorps som ikke retter seg etter 
gyldige vedtekter og vedtak. 
a. Regionstyret kan utestenge musikkorps og suspendere medlemmer. Avgjørelsen kan 

ankes til forbundsstyret. 
b. Musikkorps kan iverksette disiplinære tiltak overfor egne medlemmer. Avgjørelser kan 

ankes til regionstyret, som fatter endelig vedtak. 
 
 

§ 4  REGIONTING 
 

4.1 Status 
Regiontinget er NMF Østs høyeste myndighet. 
 
4.2 Regiontingperiode, innkalling og saker til regiontinget 
a. Ordinært regionting holdes annet hvert år, det året landsmøtet ikke avholdes, innen 

utgangen av april måned. De årene det ikke er regionting, avholdes et 
informasjonsmøte for medlemmene. 

b. Det innkalles til ekstraordinært regionting dersom regionstyret eller 1/3 av regionens 
musikkorps krever det. 

c. Innkalling sendes ut minst 10 uker før ordinært og tre uker før ekstraordinært 
regionting. 

d. Styrets årsmeldinger, reviderte regnskap og saker til behandling på regiontinget, skal 
sendes musikkorpsene senest tre uker før regiontinget. 

e. Medlemmer må fremme saker til behandling på regiontinget gjennom musikkorpset. 
Saker som ønskes behandlet på ordinært regionting, må være mottatt av regionen seks 
uker før regiontinget. Alle saker som er mottatt innen denne fristen skal legges fram 
for regiontinget. 
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4.3 Representasjon, rettigheter og voteringer 
a. På regiontinget deltar representanter fra musikkorps, regionstyret, medlemmer i 

kontrollkomitéen, lederen i valgkomitéen, observatører fra musikkorpsene, og gjester 
invitert av regionstyret. En representant kan representere inntil to korps. 

b. Korpsene møter med inntil to ordinære regiontingsrepresentanter med skriftlig 
fullmakt undertegnet av korpsets leder. Ved valg/avstemming har hvert korps én (1) 
stemme. 

c. Følgende har tale-, forslags- og stemmerett:  
- Godkjente representanter fra musikkorps. 

d. Følgende har tale- og forslagsrett: 
- Regionstyrets medlemmer. 
- Kontrollkomitéens medlemmer, valgkomitéens leder under valg. 

e. Følgende har talerett:  
- Representanter fra NMFs forbundsstyre og administrasjon. 
- Regiontinget kan utover dette gi talerett til hvem det måtte ønske. 

f. Gyldig vedtak krever mer enn halvparten av de avgitte stemmer dersom annet ikke er 
bestemt i vedtektene. 

 
4.4 Regiontingets dagsorden 
Regiontinget skal behandle følgende saker:  
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 ting periode. 
f. Valg av styret og komitéer. 

1. Leder særskilt. 
2. Nestleder særskilt. 
3. Tre til seks styremedlemmer og to til fire varamedlemmer. 
4. Tre medlemmer og ett varamedlem til kontrollkomitéen. Leder velges særskilt. 
5. Tre til fire medlemmer og ett varamedlem til valgkomitéen. Leder velges særskilt. 

 
Dersom leder trekker seg i tingperioden rykker nestleder opp som leder. Styret velger så 
en ny nestleder blant de resterende styremedlemmene og ett varamedlem rykker opp som 
fullt medlem i styret. Tilsvarende skjer dersom nestleder trekker seg. 
 
g. Valg av delegater til landsmøtet.  

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. 

Alle velges for to år. De som skal velges må ha gyldig medlemskap og ha sagt seg villig til å 
påta seg verv. Fast ansatte i NMF er ikke valgbare til verv i regionen. Valg skal foregå 
skriftlig dersom noen krever det. 
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§ 5  REGIONSTYRE 
 

5.1 Sammensetning og konstituering. 
Regionstyrets sammensetning fremgår av punkt 4.4.f underpunkt 1-3. 
 
5.2 Fullmakter 
a. Regionstyret skal lede regionen etter de vedtak regiontinget har fattet. 
b. Regionstyret kan delegere oppgaver og ansvar til regionens administrasjon, samt 

utnevne de råd og utvalg som er nødvendig for å nå de mål som regiontinget har 
bestemt. 

c. Regionstyret regulerer regionens ansvar og aktiviteter. 
Regionstyret utpeker regionens administrative leder, ved inngåelse av avtale med NMF. 
Administrativ leder skal lede regionens daglige virksomhet i samsvar med vedtak, 
retningslinjer og gjeldende instrukser. Vedkommende har møteplikt i styret og skal se 
til at det foreligger saksutredning og forslag til vedtak i alle saker regionstyret skal 
behandle. 

d. Daglig leder sammen med styreleder tegner regionen. Regionstyret kan meddele 
prokura.  
 

5.3 Innkalling til styremøter – beslutninger 
a. Styremøter skal holdes jevnlig, og kan innkalles når lederen eller et flertall av styrets 

medlemmer finner det nødvendig. 
b. Styret er beslutningsdyktig når flertallet i styret er til stede. 
c. Styreleder, eller nestleder i vedkommendes fravær, leder styremøtene. Ved 

stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme. 
d. Styrevedtak skal protokollføres, og protokollene skal sendes regionstyrets medlemmer, 

varamedlemmer, kontrollkomitéens medlemmer, og NMFs lokal- og 
sentraladministrasjon. 

 
Musikkorpsene skal informeres om de vedtak som er gjort. Interne konfidensielle saker 
føres i egen protokoll. 
 
5.4 Årsavslutning 
Regionstyret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskap hvert år. Årsmelding og 
revidert regnskap med kontrollkomitéens beretning skal legges frem for regiontinget til 
godkjenning. Det året det ikke er regionting, skal årsmelding og revidert regnskap sendes 
musikkorpsene til orientering innen 15. mai. 
 
 

§ 6  KOMITÉER 
 

6.1 Kontrollkomitéen 
a. Kontrollkomitéen skal fungere som regiontingets kontrollorgan under regiontinget og 

overfor regionstyret i regiontingperioden. 
b. Kontrollkomitéen skal på vegne av regiontinget: 

- kontrollere at regiontinget blir gjennomført etter vedtekter og reglement og at 
lovlige vedtak fattes. 

- Kontrollere at styrets vedtak og disposisjoner ikke er i strid med vedtekter og 
regiontingvedtak. 

- Gjennomgå styreprotokoller og regnskap hvert år og legge frem innberetning. 
c. Kontrollkomitéen skal gjøre styret oppmerksom på vedtak som en mener er i strid med 

vedtekter eller regiontingsvedtak, men har ikke myndighet til å overprøve og omgjøre 
styrets vedtak og disposisjoner.  
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6.2 Valgkomitéen 
Valgkomitéen skal innstille valgbare kandidater etter § 4.4,  herunder antall 
styremedlemmer innenfor vedtektenes § 4.4.f.3. 
 
 

§ 7  ØKONOMI 
 
NMF Østs formue kan ikke brukes til annet enn å fremme NMF Østs formål. NMF Østs 
formue hefter bare for regionens forpliktelser. 
 
 

§ 8  UENIGHETER OG TVISTER 
 

Uenighet og tvister om vedtektenes forståelse på:  
a. Musikkorpsnivå forelegges regionstyret med forbundsstyret som ankeinstans. 
b. Regionnivå forelegges forbundsstyret med landsmøtet som ankeinstans. 

 
 

§ 9  OPPLØSNING 
 
a. Vedtak om oppløsning av NMF Øst må foretas på to påfølgende regionting med 

minimum 6 måneder i mellom. Vedtakene må ha minst 2/3 flertall.  
b. I tilfelle oppløsning skal NMF Østs midler plasseres i bank på sperret, rentebærende 

konto. I perioden fram til et nytt forbund med samme formål, og som dekker hele 
eller større deler av regionen er opprettet, skal NMF Østs penger og eiendeler 
disponeres av NMF i henhold til NMF Østs formål, eller av offentlig organ dersom 
NMF ikke lenger eksisterer.  

 
 

§ 10  VEDTEKTSENDRINGER 
 

Regiontinget kan endre disse vedtektene med 2/3 flertall.  
 

IKRAFTTREDELSE: Disse vedtektene trer i kraft fra og med 21.4.2013. 



  

NMFs vedtekter 
 
 
§1 ORGANISASJON  
Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende, demokratisk 
musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp som medlemmer 
gjennom musikk- og drillkorps, heretter kalt korps. 
 

1.1 Organisering av regionene 
a. NMF består av ni rettssubjekter, NMF nasjonalt og åtte regioner. 
b. Regioninndelingen følger de grenser landsmøtet bestemmer. 
c. Forbundsstyret kan bestemme annen regiontilhørighet for korps som søker om dette. 

 
1.2 Organisering av korpsene  
a. Korpsene er det grunnleggende organisatoriske ledd i NMF.  
b. Korpsene bestemmer selv organisering og overgangsordninger mellom korps for ulike 

aldersgrupper som f. eks skolekorps, voksenkorps og generasjonskorps. Ved 
konkurranser gjelder NMFs aldersbestemmelser fastsatt i konkurransereglementene. 

c. Dersom korpsene ikke blir enige om lokal organisering skal skolekorps og voksenkorps 
deles inn etter følgende regler: 

- En kan være medlem i skolekorps til 31. juli det året en fyller 19 år. 
- Medlem i skolekorps kan bli aspirant i voksenkorps fra 1. august det året en fyller 15 

år. Aspiranten skal prioritere og oppfylle sine forpliktelser i skolekorpset. 
- Medlemmer til voksenkorps tas opp fra 1. august det året de fyller 16 år. 

d. Med drillkorps, som nevnt i §1, menes en gruppe drillere som ikke er tilknyttet et 
musikkorps, men som har tilhørighet i NMF. Disse utøver korpsdrill. 

e. Tvister i forbindelse med ovenstående punkter skal avgjøres av regionstyret. 
 

 

§2 FORMÅL  
Norges Musikkorps Forbund skal gjøre korpsene til en attraktiv fritidsinteresse for alle barn, unge og voksne.  
Dette gjør vi ved å sikre gode vekstvilkår for korpsene, tilby aktiviteter av høy kvalitet og synliggjøre korpsenes 
betydning.  
Gjennom vårt arbeid er vi en sentral bidragsyter til livslang læring, økt livskvalitet og kulturbygging i hele 
landet.  
 

 

§3 MEDLEMSKAP 
3.1 Opptak av medlemmer 
Alle korpsene i Norge kan melde seg inn i NMF. Korps melder seg inn i NMF gjennom NMFs innmeldingsskjema. 
Musikanter, drillere og andre interesserte tas opp som medlemmer ved innmelding i korpsene. Forbundsstyret 
kan i særskilte tilfeller innvilge medlemskap som faller utenfor disse kriterier. 
 

3.2 Forutsetninger for medlemskap 
a. Alle medlemmene plikter å følge NMFs vedtekter, og vedtak gjort av NMFs besluttende organer. 
b. Korpsenes vedtekter skal følge mønstervedtektene. 

  
3.3 Rapporteringsplikt og kontingent 
a. Korpsene skal hvert år sende årsrapport og medlemsopplysninger til NMF. Rapporten sendes i henhold til de 

frister og rutiner som er fastsatt av NMF. Det gis ikke anledning til reservasjon mot registrering.  
b. Korpsene skal betale kontingent til NMF innen 1. februar. Kontingenten regnes etter korpsenes medlemstall 

per 31. desember. Medlemskapet følger kalenderåret. 

 
3.4 Utmelding 
a. Korps som ønsker å melde seg ut må sende skriftlig melding om dette til NMF senest 15. november, for at 

utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar neste år. Ved utmelding tapes all rett til NMFs verdier. 
b. Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra korps. 

 
3.5 Disiplinære tiltak 
Forbundsstyret og regionstyret kan iverksette disiplinære tiltak overfor korps som ikke retter seg etter gyldige 
vedtekter og vedtak. 
a. Landsmøtet kan ekskludere medlemmer og utestenge korps. 
b. Forbundsstyret kan utestenge korps og suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom. 
c. Regionstyret kan utestenge korps og suspendere medlemmer. Avgjørelsen kan ankes til forbundsstyret. 
d. Korpsene kan iverksette disiplinære tiltak overfor egne medlemmer. Avgjørelser kan ankes til regionstyret, 

som fatter endelig vedtak. 
e. Korps som skylder ett års kontingent til NMF kan bli suspendert etter nærmere varsel. En eventuell 

suspensjon fritar ikke for betaling av forfalte krav på medlemskontingent og forsikring. Medlemskap kan 
gjenopptas så snart kontingenten betales. 

 



 
§4 LANDSMØTE 
4.1 Status 
Landsmøtet er NMFs øverste myndighet. Alle organisasjonsledd skal følge de vedtak som fattes av Landsmøtet.  

 
4.2 Landsmøteperiode 
Innkalling og saker til landsmøtet 
a. Det skal holdes ordinært landsmøte innen utgangen av april annet hvert år.  
b. Det skal kalles inn til ekstraordinært landsmøte dersom forbundsstyret eller 2/3 av regionene krever det. 
c. Innkallingen sendes senest tre måneder før ordinært og en måned før ekstraordinært landsmøte.  
d. Den nasjonale valgkomiteens innstilling skal gjøres kjent minimum fire uker før Landsmøtet.  

Styrets årsmelding, revidert regnskap, budsjett og saker til behandling på landsmøtet skal sendes til 
regionene senest fire uker før landsmøtet.  

e. Medlemmer og korps må fremme landsmøtesaker gjennom regionen. Regionene må fremme landsmøtesaker 
før 1. januar det året landsmøtet holdes. Alle saker som er mottatt innen denne fristen skal legges fram for 
landsmøtet.  

 
4.3 Representasjon, rettigheter og voteringer 
a. På landsmøtet deltar delegater fra regioner, forbundsstyret, den nasjonale kontrollkomité, lederen i den 

nasjonale valgkomité og gjester invitert av forbundsstyret. 
b. Regionene velger delegater etter antall medlemmer som NMF har mottatt kontingent for per 28.02 det året 

det er landsmøte.  
Regionene har rett på representasjon ut fra følgende modell: 

- 1 delegat pr. påbegynte 1000 medlemmer 
c. Følgende har tale-/forslags-/ og stemmerett: 
d. Godkjente delegater fra regionene  

Forbundsstyrets medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap. 
e. Følgende har tale- og forslagsrett: 

- Den nasjonale kontrollkomiteens medlemmer  
- Den nasjonale valgkomiteens leder under valg. 

f. Følgende har talerett:  
Generalsekretær, dog ikke i forbindelse med valg. 
Landsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske. 

g. Gyldig vedtak krever mer enn halvparten av de avgitte stemmene. 

 
4.4 Landsmøtets dagsorden 
Landsmøtet skal behandle følgende saker: 
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 med revidert regnskap for hvert av årene i landsmøteperioden. 
c. Saker fremmet av forbundsstyret og regionene. 
d. Plan, honorar for forbundsstyrets og den nasjonale kontrollkomiteens medlemmer og varamedlemmer, 

kontingent, budsjett og langtidsbudsjett. 
e. Valg av: 

1. President.  
2. Visepresident. 
3. Fem styremedlemmer og tre varamedlemmer 
4. Tre medlemmer og ett varamedlem i den nasjonale kontrollkomiteen. Leder velges særskilt. 
5. Fem medlemmer i den nasjonale valgkomiteen. Leder velges særskilt. 
Alle velges for to år.  
De som velges må ha gyldig medlemskap og ha sagt seg villig til å påta seg verv. Fast ansatte i NMF er ikke 
valgbare til verv i pkt. 1-5. 
6. Revisor. 
7. En representant for de ansatte med vara velges av og blant de ansatte. 
Valg skal foregå skriftlig dersom noen krever det. 
 
Dersom a. president, b. visepresident eller c. styremedlem av tungtveiende grunner må fratre i 
tingperioden gjelder følgende: 
a. Visepresident rykker opp som president. Styret velger ny visepresident blant styremedlemmene, og 1. 

varamedlem rykker opp som fullverdig medlem i styret.  
b. Styret velger ny visepresident blant resterende styremedlemmer, og 1. varamedlem rykker opp som 

fullverdig medlem av styret.  
c. 1. varamedlem rykker automatisk opp som fullverdig medlem i styret. 

 
 



 

§ 5 FORBUNDSSTYRE 
5.1 Sammensetning og konstituering 
a. Forbundsstyret består av i alt åtte medlemmer.  
 

5.2 Fullmakter 
a. Forbundsstyret skal lede NMF etter vedtekter og landsmøtevedtak.  
b. Forbundsstyret kan delegere oppgaver og ansvar til administrasjonen, samt utnevne de råd og utvalg som er 

nødvendig for å nå de mål som landsmøtet har vedtatt. 
c. Forbundsstyret kan vedta regler, instrukser og mønstervedtekter for å presisere og regulere NMFs ansvar og 

aktiviteter. 
d. Generalsekretæren er administrativ leder og leder NMFs daglige virksomhet i samsvar med vedtak, 

retningslinjer og gjeldende instrukser. Generalsekretæren har møteplikt i forbundsstyret, og skal se til at 
det foreligger saksutredning og forslag til vedtak i alle saker forbundsstyret skal behandle. 

e. Generalsekretær sammen med president tegner forbundet. Styret kan meddele prokura. 

 
5.3 Innkalling til styremøter – beslutninger 
a. Forbundsstyret innkalles når president eller tre av forbundsstyrets medlemmer finner det nødvendig. 
b. Forbundsstyret er beslutningsdyktig når flertallet av styremedlemmer er til stede. Møteleder avgjør ved 

stemmelikhet i styret. 
c. Styrevedtak skal protokollføres og protokollene skal sendes forbundsstyrets medlemmer, varamedlemmer, 

regionstyreleder, regionenes administrasjoner og den nasjonale kontrollkomiteens medlemmer. 
Konfidensielle saker føres i egen protokoll, som sendes den nasjonale kontrollkomité. 

 
5.4 Årsavslutning 
Forbundsstyret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskap hvert år. Regnskapet skal revideres av 
statsautorisert revisor valgt av landsmøtet. Det året det ikke er landsmøte, skal årsmelding og revidert regnskap 
sammen med kontrollkomiteens beretning fremlegges ledermøte til orientering. 
 
5.5 Personalansvar 
a. Forbundsstyret har det overordnede juridiske arbeidsgiveransvaret for samtlige ansatte i forbundet, dvs. 

ansatte ved nasjonalt kontor og for ansatte ved NMFs regionkontorer. 
b. På vegne av forbundsstyret utøves de alminnelige arbeidsgiverfunksjonene av NMFs generalsekretær. 
c. Regionens daglige ledere utøver også, gjennom delegasjon via generalsekretær, arbeidsgiverfunksjoner på 

vegne av forbundsstyret i regionen. 
 

 

§ 6 REGIONTING 
6.1 Status  
Regiontinget er regionens øverste myndighet.  

 
6.2 Regiontingperiode, innkalling og saker til regiontinget 
a. Ordinært regionting holdes annet hvert år, det året landsmøtet ikke avholdes, innen utgangen av april 

måned.  
b. Det innkalles til ekstraordinært regionting dersom regionstyret eller 1/3 av regionens korps krever det. 
c. Innkalling sendes ut minimum ti uker før ordinært og tre uker før ekstraordinært regionting. 
d. Styrets årsmeldinger, reviderte regnskap, budsjett og saker til behandling på regiontinget, skal sendes 

korpsene senest tre uker før regiontinget. 
e. Medlemmer må fremme saker til behandling på regiontinget gjennom korpsene 

Saker som ønskes behandlet på ordinært regionting, må være mottatt av regionen seks uker før 
regiontinget.  
Alle saker som er mottatt innen denne fristen skal legges fram for regiontinget. 
 

6.3 Representasjon, rettigheter og voteringer 
a. På regiontinget deltar representanter fra korps, regionstyret, medlemmer i den regionale kontrollkomité, 

lederen i den regionale valgkomité, observatører fra korpsene, og gjester invitert av regionstyret. En 
delegat kan kun representere ett korps. 

b. Korpsene møter med inntil to ordinære regiontingsrepresentanter med skriftlig fullmakt undertegnet av 
korpsets leder.  

c. Følgende har tale-, forslags- og stemmerett: 
- Godkjente representanter fra korpsene.  
- Regionstyrets medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap.  

d. Følgende har tale- og forslagsrett: Den regionale kontrollkomiteens medlemmer, den regionale 
valgkomiteens leder under valg. 

e. Følgende har talerett: 
- Representanter fra NMFs forbundsstyre og administrasjon 
- Regiontinget kan utover dette gi talerett til hvem det måtte ønske.  

f. Gyldig vedtak krever mer enn halvparten av de avgitte stemmer. 

 
6.4 Regiontingets dagsorden 
Regiontinget skal behandle følgende saker: 
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 korpsene.  
d. Plan og budsjett for neste regiontingsperiode og langtidsbudsjett. 
e. Valg av: 

1 Styreleder 
 2 Nestleder 
 3 Fire til åtte styremedlemmer  
 4 Inntil fire varamedlemmer.  
 5 Tre medlemmer og ett varamedlem til den regionale kontrollkomiteen. Leder velges særskilt. 
 6 Tre medlemmer og ett varamedlem til den regionale valgkomiteen. Leder velges særskilt. 
Alle velges for to år. 
De som skal velges må ha gyldig medlemskap og ha sagt seg villig til å påta seg verv. Fast ansatte i NMF er 
ikke valgbare til verv i regionen.  
Valg skal foregå skriftlig dersom noen krever det. 

 

 
§ 7 REGIONSTYRE 
7.1 Sammensetning og konstituering 
Regionstyret består av styreleder, nestleder, fire til åtte styremedlemmer og inntil fire varamedlemmer.  

 
7.2 Fullmakter 
a. Regionstyret skal lede regionen etter de vedtak regiontinget har fattet. 
b. Regionstyret kan delegere oppgaver og ansvar til regionens administrasjon, samt utnevne de råd og utvalg 

som er nødvendig for å nå de mål som regiontinget har bestemt. 
c. Regionstyret regulerer regionens ansvar og aktiviteter. 
d. Generalsekretær har ansvar for at regionene til enhver tid har en administrativ leder. På fullmakt fra 

forbundsstyret ansetter generalsekretær daglig leder i regionen. Ansettelse skjer etter innstilling fra 
tilsettingsutvalget bestående av styreleder og ett styremedlem for regionen, generalsekretær, personalsjef 
(leder HR) og ansattes tillitsvalgt. Ved uenighet mellom regionstyrets medlemmer og generalsekretær 
treffer forbundsstyret endelig avgjørelse.  

e. Regionens daglig leder er administrativ leder og leder regionens daglige virksomhet i samsvar med vedtak, 
retningslinjer og gjeldende instrukser. Daglig leder har møteplikt i styret, og skal se til at det foreligger 
saksutredning og forslag til vedtak i alle saker regionstyret skal behandle.  

f. Daglig leder sammen med styreleder kan meddele prokura. 
 

7.3 Innkalling til styremøter – beslutninger 
a. Regionstyret innkalles når lederen eller et flertall av styrets medlemmer finner det nødvendig. 
b. Regionstyret er beslutningsdyktig når flertallet i styret er til stede.  
c. Styrevedtak skal protokollføres, og protokollene skal sendes regionstyrets medlemmer, varamedlemmer, 

kontrollkomiteens medlemmer og NMFs sentraladministrasjon.  
d. Korpsene skal informeres om de vedtak som er gjort. Interne konfidensielle saker føres i egen protokoll. 
 

7.4 Årsavslutning 
Regionstyret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskap hvert år. Årsmelding, revidert regnskap og budsjett 
med kontrollkomiteens beretning skal legges frem for regiontinget til godkjenning. Det året det ikke er 
regionting, skal årsmelding og revidert regnskap sendes korpsene til orientering innen 15. mai. 
 

 
§ 8 LEDERMØTE 

a. Ledermøtet skal være et aktivt høringsorgan for forbundsstyret i de saker dette er naturlig. I tillegg skal 
ledermøtet være et forum der regionene, forbundsstyret og de ansattes representanter har likeverdig rett 
og plikt til å spille inn temaer og saker i forkant. Ledermøtet skal også være et forum hvor de ulike 
organisasjonsleddene utveksler erfaringer og deler gode tiltak med hverandre. 

b. Ledermøtet samles to ganger i året og består av forbundsstyret og to representanter, fortrinnsvis leder og 
nestleder, for hver av det åtte regionene.  I tillegg har generalsekretær møteplikt og regionenes daglig 
ledere møterett. De ansatte skal i tillegg møte med inntil to tillitsvalgte til ledermøtet. Andre medlemmer i 
regionstyret eller ledere/ansatte i NMF kan delta på sak etter spesiell innkalling. 

 

 

§ 9 KOMITEER 
9.1 den nasjonale og de regionale kontrollkomiteene 
Den nasjonale og de regionale kontrollkomiteene skal på vegne av landsmøtet og regiontinget: 

- Kontrollere at landsmøtet og regiontinget blir gjennomført etter vedtekter og reglement, og at lovlige 
vedtak fattes.  



- Kontrollere at forbundsstyrets og regionstyrenes vedtak og disposisjoner ikke er i strid med vedtekter og 
landsmøtevedtak. 

- Gjennomgå styreprotokoller og regnskap hvert år og legge frem beretning for landsmøtet og 
regiontinget. 

 
9.2 Nasjonal og regional valgkomité 
Den nasjonale og regionale valgkomiteen skal innstille valgbare kandidater til tillitsverv etter § 4 og § 6. 
 
Komiteens oppgave er å finne personer som kan ivareta og utvikle forbundet/regionen/korpsene i tråd med NMFs 
formål og vedtatt strategi-/handlingsplaner. 
 
Det etableres en felles arbeidsmetodikk for organisasjonens valgkomiteer. 
 

 

§ 10 ØKONOMI 
NMFs formue kan ikke brukes til annet enn å fremme NMFs formål. NMFs formue hefter bare for Forbundets 
forpliktelser. 
 
 

 

§ 11 UENIGHETER OG TVISTER 
Uenighet og tvister om vedtektenes forståelse på:  
a. Korpsnivå forelegges regionstyret med forbundsstyret som ankeinstans.  
b. Regionnivå forelegges forbundsstyret med landsmøtet som ankeinstans.  
 
 

 
§ 12 OPPLØSNING 
a. Vedtak om oppløsning av forbundet må foretas på to påfølgende ordinære landsmøter. Vedtakene må ha 

minst 2/3 flertall 
b. I tilfelle oppløsning skal NMFs midler plasseres i bank på sperret, rentebærende konto. I perioden fram til 

et nytt landsomfattende forbund med samme formål er opprettet, skal denne konto disponeres av et 
offentlig organ.  

 

 

§13 VEDTEKTSENDRINGER 
Landsmøtet kan endre disse vedtektene med 2/3 flertall. 
 

 
IKRAFTTREDELSE: Disse vedtektene trer i kraft fra og med 25.04.16. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
FREDRIKSTAD JANITSJARSKOLE 

Fredrikstad Janitsjarskole  VIPPS FJS 18303  www.FredrikstadJanitsjarskole.no 

Postboks 586  Fredrikstadjanitsjarskole@outlook.com 

1612 Fredrikstad  Konto 1000.28.11362  Org.nr. 974 233 320 

 
Fredrikstad, 12.03.2017 

 
Til  
NMF Øst 
v/daglig leder Thor Olav Fjellhøi 
 
 
Til Regionting for NMF Øst 23.04.2017, sak 3. 
 
 
Forslag om endring av reglement for inndeling av skolekorps i distriktmesterskap 
 
Dokumenter i saken 
Det vises til «Reglement for korpsmesterskap i Øst» jfr. spesielt formålet med konkurransen, 
påmeldinger, divisjonsinndelingen, trekningen, samt resultater 
fra Distriktmesterskapet for skolekorps i Fredrikstad 11.mars 2017.  
Saken henger også til dels sammen med «Retningslinjer for dommere». 
 
Bakgrunn 
Påmeldingen fra skolekorpsene skapte forundring da det ble kjent at antatt gode og 
mannsterke skolekorps hadde meldt seg på i 3.divisjon.  
 
Resultatene viser at vinner av 3.divisjon fikk høyere poengscore enn vinner av 2.divisjon. 
 
Poengresultat for de to beste i 3. divisjon hadde gitt pokal også i 2.divisjon. 
 
Bedømming viser at det for enkelte skolekorps ikke er samsvar mellom kvalitet og valgt 
divisjon ved påmelding. 
 
Påstand 
Påmelding i valgfri divisjon fremmer ikke formålet med konkurransen. 
 
Forslag til vedtak 
Regiontinget ber styret endre konkurransereglementet fra og med 2018, for å bidra til at 
bedømming og divisjonsinndeling i større grad kan reflektere kvaliteten på korpsene.  
 
Dette kan forslagsvis skje gjennom et system med opprykk og nedrykk basert på plassering, 
oppnådd poeng hensyntatt arrangementets vanskelighetsgrad, og endret divisjonsomfang. 
Et alternativ kan være divisjonsinndeling etter påmelding, basert på tidligere resultater og i 
dialog med korpsene. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Fredrikstad Janitsjarskole 
 
Morten Langvik, styreleder  

http://www.fredrikstadjanitsjarskole.no/
mailto:Fredrikstadjanitsjarskole@outlook.com
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Formål med konkurranser 
 

Korpsets identitet 
Bidra til at musikkorps oppleves som en interessant, spennende og utviklende 
fritidsaktivitet 
 

Heve nivået 
Som et delmål skal konkurranser utvikle både det enkelte medlem og korpset 
som enhet. 
 

Styrke den enkeltes selvfølelse i forhold til korpset som helhet 
Alle skal føle at de betyr noe for det musikalske resultatet uavhengig av 
instrumentalt nivå. 
 

Styrke den enkeltes ansvarsfølelse 
Det er avgjørende at alle bidrar og oppfyller de krav og forpliktelser en 
deltagelse medfører. 
 

Styrke det sosiale fellesskapet 
Felles innsats mot felles mål vil bidra til å føre medlemmene tettere sammen. 
 

Utvikle kontakten korpsene i mellom 
Korpset får oppleve seg selv i en større sammenheng og åpner muligheten for 
utveksling av impulser til gjensidig fornyelse. 
 

Profilere korpsbevegelsen i samfunnet 
Konkurranser er et middel til å nå et bredere publikum, samt være gjenstand for 
medieomtale. 
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1. Påmelding 
Alle musikkorps som er medlemmer i NMF kan delta i våre konkurranser.  
Påmelding til konkurransene skal skje skriftlig i henhold til annonserte frister. 
Påmeldingen er bindende etter annonserte frister. 

2. Divisjonsinndeling 
Divisjonsinndelingen foregår på følgende måte: 
a) Deltakere velger selv den divisjonen de vil delta i ut fra korpsets musikalske nivå. 

b) Med Generasjonskorps menes et skolekorps med minimum tre voksne spillende 
medlemmer. 

c) Det vises for øvrig til NMF Øst sin konkurranseveiledning. 
 
3. Deltakelse 
a) Alle musikanter kan delta med det korpset de er innmeldt i. Musikanter som deltar 
med flere korps må være registrert i korpsene de skal delta med senest fem uker før 
mesterskapet. Det tas ikke hensyn til dobbeltspillene ved trekning av spillerekkefølge. 

b) Det er en grunnleggende betingelse for deltakelse at medlemskontingent til NMF, 
forsikring og påmeldingsavgift er betalt for alle på Deltakerlisten innen oppgitte frister. 

c) Yrkesmusikere som deltar i konkurransene for amatørkorps må være registrert som 
medlem i det korpset de skal delta med senest fem uker før konkurransen. Med 
yrkesmusikere menes i denne sammenhengen personer som har utøvelse på et 
korpsinstrument som hoved-yrke (det vil si mer enn 50% stilling). Det kan gis 
dispensasjon for musikere på spesialinstrument som tangentinstrument, harpe og 
strykeinstrument. 

d) To eller flere korps kan gå sammen og delta som en enhet. 

e) Korpset er selv ansvarlig for overholdelse av frister. 
 
4. Innlevering av deltakerliste  
a) Komplett deltakerliste skal være NMF Øst i hende innen fem uker før konkurransen. 

b) Deltakerlisten skal være basert på korpsets medlemmer. 
 
5. Aldersbestemmelser for skolekorps 
a) Ingen aldersgrense nedad. 

b) Øvre aldersgrense: en musikant kan delta i konkurransen til og med det året en fyller 
19. 
 
c) Det kan søkes aldersdispensasjon for inntil to musikanter. Musikantene må være 
medlem i NMF og kunne dokumentere solid tilhørighet til det korpset man søker om 
deltagelse med. Skriftlig søknad sendes administrasjonen senest fem uker før 
konkurransen. 
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6. Sykdom og uforutsett fravær 
a) En Musikant som har blitt syk etter at fristen for innlevering av Deltakerliste er 
utløpt, kan erstattes. Betingelsen er at det foreligger søknad med legeattest som 
bekrefter at sykdommen har oppstått etter innleveringsfristen, og at erstatteren er 
innenfor aldersgrensen, jfr §5, b).  

b) Dispensasjon kan kun søkes for det instrument som må erstattes. 

c) Erstatter ved annet uforutsett fravær kan vurderes etter søknad med dokumentasjon. 
Betingelsen er at erstatteren er innenfor aldersgrensen, jfr §5, b). Søknaden behandles 
av administrasjonen. 
 

7) Avmelding 
a) Avmelding kan skje inntil 4 uker før konkurransedag. Etter dette tidspunktet vil ikke 
påmeldingsavgiften bli refundert. 

b) Administrasjonen kan kreve et administrasjonsgebyr ved avmeldinger etter 
påmeldingsfrist eller ved annen annonsert frist. 
 

8) Bedømmelse 
a) Åpen bedømmelse benyttes. 

b) Det kan gis opp til 100 poeng for en framførelse i henhold til angitte retningslinjer. 

c) Klasse for aspirant/juniorkorps skal ikke rangeres. 

d) I 4. divisjon for skolekorps rangeres kun de tre beste korpsene, etter poeng. 

e) Dommernes resultater er endelig og kan ikke omgjøres. 
 
 
9) Protester 
a) Eventuelle protester vedrørende overtredelse av reglementet må dokumenteres og 
skal skje skriftlig til Administrasjonen innen 48 timer etter at resultatene er 
offentliggjort.  

b) Protester avgjøres av administrasjonen, og kan ikke ankes. 
 

10) Kontroll 
a) Deltakelse i konkurranser innebærer at korpsene har akseptert gjeldende reglement 
og retningslinjer og har derved forpliktet seg til å følge disse.  

b) Deltakerlister kan kontrolleres før fremføring. 

c) NMF Øst har rett til å utøve kontroll med hensyn til alle deler av reglementet. 



Konkurransereglement for  
korpsmesterskap i NMF Øst 

 

 
11) Konsekvenser ved brudd på reglementet 
a) Blir musikkorpset funnet skyldig i å ha opptrådt i strid med konkurransereglementet 
eller ikke fulgt arrangørens anvisninger, kan det medføre diskvalifikasjon for hele 
musikkorpset. 

b) Dersom en musikant blir funnet skyldig i å ha opptrådt i strid med 
konkurransereglementet eller ikke fulgt arrangørens anvisninger, kan det medføre 
diskvalifikasjon for hele musikkorpset. 
 

c) Dersom Administrasjonen vurderer å diskvalifisere et korps på grunn av regelbrudd, 
skal det aktuelle korps varsles om dette skriftlig. Varslet skal angi det faktiske og 
rettslige grunnlaget for Administrasjonens vurdering, og korpset skal gis en frist på 
minst 2 uker fra mottak av varslet for å komme med sine bemerkninger. Et 
diskvalifikasjonsvedtak skal omgående oversendes det aktuelle korps, som samtidig 
orienteres om at vedtaket kan klages inn for Regionstyret, jfr § 13. 
 
d) Administrasjonen har anledning til å fastsette reaksjonsformer avhengig av 
regelbruddets karakter. 
 

12) Ankebehandling 
a) Vedtak gjort av Administrasjonen kan ankes til Regionstyrets ankeutvalg, med unntak 
av vedtak på protest, jfr. 9). 
 
b) Ankeinstans gis mulighet til å utøve skjønn i behandling av ankene.  
 
c) Vedtak fattet av ankeinstansen er endelig.  
 

13) Fortolkning av reglement 
Uenighet om fortolkning av reglementet forelegges Regionstyret for avgjørelser. 

 
 

14) Endringer i reglementet 
Endringer i reglementet vedtas av Regionstyret.  

 

 

 

 

 

 

Reglementet er revidert våren 2013, høsten 2014 og 2015, samt høsten 2016 (denne versjonen). 
Reglementet vedtas av regionstyret i NMF Øst. 



 

 
                                                      www.musikkorps.no 

NMF Øst sine konsertkonkurranser: 

Retningslinjer for dommere 
 
Litt om vurdering/bedømming 

 Det er den musikalske fremføringen som skal vurderes. 

 Valg av musikkstykke skal ikke vurderes, men dersom 

valg av musikkstykke ikke kan sies være i samsvar med 

utøverens/korpsets nivå, kan dette kommenteres. 

 Basisferdigheter skal vektlegges. Med basisferdigheter 

menes intonasjon, dynamikk, klang, artikulasjon, 

rytmikk og balanse som grunnlag for helhetsinntrykket. 

 Hertil kommer musikkforståelse og at musikkstykket 

tolkes og utføres etter intensjonen. 

 

Litt om kommentarene 

 Alle deltagerne skal ha en skriftlig tilbakemelding.  

 Skriv tydelig, kort, klart og rett på poenget. 

 Gi konstruktive og motiverende kommentarer som det 

enkelte korps kan bruke ved videre jobbing. 

 Kommentarene bør forklare poengsummen så  

godt som mulig. 

 Avslutt med ditt generelle inntrykk. 

 

Poeng og ærespriser 

 Det er mulig å oppnå maksimum 100 poeng. 

 Framføringene vurderes i fire hovedgrupper:  

 1. ærespris, 2. ærespris, 3. ærespris og uplassert 

o 1.ærespris = 90 poeng el eller mer 

o 2.ærespris = 80 - 89 poeng 

o 3.ærespris = 70 - 79 poeng 

o Uplassert = under 70 poeng 

 1.ærespris preges av meget gode basisferdigheter og en 

meget god helhetlig framføring 

 2.ærespris preges av generelt gode basisferdigheter, 

men noe mangler og svikt kan forekomme uten at 

helheten blir vesentlig forringet. 

 3.ærespris preges av vesentlige mangler på de 

grunnleggende elementene. Dette preger framføringen 

både på detaljnivå og helhet. 

 Uplassert: Store mangler i basisferdigheter som generer 

framføringen i vesentlig grad. 

 Deltakerkorps i juniorkorpskonkurranser mottar 

dommerkommentarer uten poeng. 
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Handlingsplan 2017-2019

Innledning
Styret og administrasjonen har gjennom felles workshop, gruppearbeid på Ledermøtet 2016 og i 

flere styremøter utarbeidet forslag til Handlingsplan for NMF Øst perioden 2017 - 2019. 

Dette danner grunnlaget for valget av 5 fokusområder:

Daglig drift – kjernevirksomhet

Inkludering

Rammebetingelser

Voksenkorps

Implementering av NMFs drill-strategi



Handlingsplan 2017-2019

Daglig drift - kjernevirksomhet

Hovedpunkter: 

Det er viktig at NMF Øst prioriterer sin kjernevirksomhet slik at dette holder en høy kvalitet og stadig 

utvikles til beste for medlemskorpsene. Et sentralt punkt er synliggjøring og formidling av NMF Øst 

sine aktiviteter og tilbud ut til medlemmene. Det er viktig at både NMF Øst og korpsene tar ansvar i 

dette arbeidet. 

- Gjøre tydelige prioriteringer innenfor tilgjengelige ressurser og kvalitetssikre aktivitetene

- Fokusere på å ha tilfredsstillende kompetansetilgang i organisasjonen

- Opprettholde og videreutvikle dialogen med medlemskorpsene 

- Prioritere synliggjøring og formidling av NMF Øst sine tilbud til medlemmene 



Handlingsplan 2017-2019

Inkludering

Hovedpunkter: 

Dette satsningsområdet skal gjennomsyre alt vi gjør, gjennom samarbeid med andre organisasjoner og egne tiltak. 

Inkluderingsbegrepet har så langt i NMF Øst sitt arbeid vært knyttet opp til arbeidet med språklige minoriteter og 

økonomisk vanskeligstilte grupper. Det er klare sammenhenger mellom inkludering og rekruttering.

Inkluderingsarbeidet er et langsiktig arbeid, og regionstyret har lagt vekt på at man skal skynde seg langsomt. Flere 

konkrete tiltak er allerede gjennomført og vil bli videreutviklet. Målet er at korpsene ute i sine lokalmiljøer skal være 

NMF sitt viktigste verktøy i inkluderingsarbeidet. 

- Fra utredning til handling – flere målbare tiltak skal iverksettes i perioden

- NMF Øst vil jobbe for å etablere et inkluderingsfond der korpsene kan søke om                 

midler til sitt inkluderingsarbeid 

- Korpsene skal være hovedaktører i inkluderingsarbeidet

- Inkludering = rekruttering



Handlingsplan 2017-2019

Rammebetingelser

Hovedpunkter: 

Denne satsningen handler om å legge forholdene til rette for korpsene i regionen, og tidsaspektet for dette er 

fortløpende og evigvarende. Regionen kan ikke drifte det enkelte korps, men man kan bidra til å gjøre driften 

enklere for det enkelte korps. For regionens del handler det om å være tilgjengelige i flere kanaler, å lytte til 

innspill fra medlemmene og bruke de informasjonskanalene man har tilgjengelige på en god måte. Det er 

viktig å tilrettelegge for økt erfaringsutveksling mellom medlemskorpsene.

.

- Bidra til å etablere korpsforum i hele regionen

- Jobbe med å kvalitetssikre og forbedre korpsenes øvings- og framføringslokaler

- Ha fokus på politisk arbeid – forberede kommunevalg 2019 – finne felles «kampsaker»

- Videreutvikle veilederfunksjonen i Born to Play

- Utvikle samarbeidet med kulturskolene



Handlingsplan 2017-2019

NMF Øst sin rolle overfor voksenkorpsene

Hovedpunkter: 

40 % av regionens medlemmer spiller i voksenkorps. 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 har som mål å bidra til at 

samarbeidet på tvers av generasjonene i skolekorps og voksenkorps øker. 

- Kartlegge forventninger og behov hos voksenkorpsene

- Vurdere andre/nye tilbud for voksenkorpsene og deres musikanter

- Jobbe for økt samarbeid mellom voksenkorps og skolekorps



Handlingsplan 2017-2019

Implementering av NMFs drillstrategi

Hovedpunkter: 

NMF sin drillstrategi er vedtatt av forbundstyret. Uttalt framtidsønske i strategien er at: 

- drill er en anerkjent aktivitet, både internt i NMF og i norsk kulturopplæring. Flere skolekorps ser 

verdien av å tilby drill som en del av tilbudet for barn og unge. Andelen drillere som fortsetter i 

voksen alder er økende. 

- det finnes gode utviklingsmuligheter for drillere på alle nivåer. Det er NMF godkjente instruktører i 

alle skolekorps/drilltropper som har drillere. NMF er i førersetet internasjonalt hva gjelder utvikling 

av instruktørkompetanse. NMF Øst stiller seg bak disse ambisjonene og vil i perioden prioritere: 

- Fokus på tilgang til drillkompetanse i NMF-organisasjonen

- Rammevilkår: Sikre arenatilgang og øvingsareal for drilltroppene

- Ta initiativ til kurstilbud og opplæring som øker tilgangen til instruktører 



NMF ØST – Aktiviteter 2017-2018 
Oppdatert 1. januar 2017 

musikkorps.no 
facebook.com/NMFOst 

 

2017 
August: 

23:  Regionstyremøte 
 
September:   

9-10:   Tusenfrydstevnet (samarbeid med Nordby skolekorps) 
15-17:   RØST 16-18 – samling IV 

 
Oktober:   

11:   Regionstyremøte 
20-22:   Samspill - helg 1 

 
November:  

4-5:   Workshop for drillere, kurs for drillinstruktører 
10-12:  RØST 16-18 – samling V 
18-19:  Underholdningskampen (samarbeid med Oslo Brass Band) 

 
Desember:  

13:   Regionstyremøte 
 

2018 
Januar:  

19-21:  RØST 16-18 – samling VI 
 
Februar:   

7:  Regionstyremøte 
9-11:   Samspill - helg 2 
19-23:   VinterPULSE 

 
Mars:    
 9-11:   ØM Drill 
 9-11:  Regionmesterskap amatørkorps 
 
April:   

11:  Regionstyremøte  
13-15:  Distriktmesterskap skolekorps 

 
Juni:    
 13:  Regionstyremøte 
 
Juni-august:   Sommerkurs, NMF Øst 
 
 
 

2018 
9-10 februar: NM Brass, Bergen 
16-17 mars: NM Janitsjar, Trondheim 
28. juni-1. juli: Landsfestival med NM 

skolekorps og NM Korpsdrill, Bergen 



Kjerneområde Målbar indikator Tiltak

Kompetanseutvikling Kurs- og arenautvikling Utvikl. Gj. f.

Kurs for aspirantdirigenter og aspirantinstruktører N R
Antall nye aspiranter pr år Kurs for skolekorpsdirigenter og instruktører N/R N/R
Av disse spiller/driller etter 4 år Kurs og videreutdanning for drillinstruktører og koreografer N N/R
Spiller fortsatt etter 19 år Kurs for tillitsvalgte i alle «aldrer» N/R N/R
Driller fortsatt etter 19 år Kurs for drillere og musikanter N R
Fortsetter i voksenkorps Arbeide for å heve den drillfaglige kompetansen i hele organisasjonen N/R N/R
Antall utøvere 30 år Videreutvikle sommerkursene etter felles mal N R
Gjennomsnittsalder skolekorps Utvikle og formidle gode rekrutteringskonsepter N/R R
Gjennomsnittsalder voksenkorps Veilede korps i utviklinga av gode konsertkonsepter R R
Brukerundersøkelser – Enalyzer Arrangere regionale konkurranser for skolekorps R R
Antall skolekorps i konkurranser Arrangere regionale konkurranser for voksenkorps R R
Antall korps i drillkonkurranser Arrangere regionale drillkonkurranser N N
Antall i voksenkorpskonkurranser Arrangere NM for alle korpstyper/ Arrangere NM Drill N N
Korps med musikanter på sommerkurs Vurdere behov for å opprette NM for renerasjonskorps N N
Antall musikanter sommerkurs Motivere korps til deltakelse i konkurranser N/R N/R
Antall drillere sommerkurs Løfte frem unge talenter innen musikk og drill N N/R
Medlemsutvikling BBFB-korps vs. andre korps Videreutvikle regionkorps som arena for talenter N N/R

Gi veiledning gjennom Korpsbyggerprogram i alle regioner N N/R
Veilede i gode samarbeidsmodeller skolekorps - voksenkorps N N/R
Utvikle inkluderingsmodeller for alle befolkningsgrupper N N/R

Medlemsservice Servicetilbud Gj. f. Utvikl.

Brukerundersøkelse NMF skal sikre en god førstelinjetjeneste med kort responstid på alle typer henvendelser. N N/R
Antall brukere korpsdrift – ulike deler

Tilby opplæring av korpsledere (samlet korpsdrift) N N/R

Rammevilkår Tilby opplæring av korpsledere (samlet korpsdrift) Gj. f. Utvikl.

Brukerundersøkelser - opplæring Være offensiv aktør for å heve kvaliteten på korpsenes øvingsfasiliteter N N/R
% gode øvingslokaler musikkorps Jobbe for likestilling idrett/drill vedr. bruk av idrettshaller N N/R
% gode treningslokaler drill Stimulere til økt tilfang av norsk repertoar N N
Antall tillitsvalgte under 26 år Jobbe aktivt for å sette korpsopplæring tydeligere på dagsorden hos kulturskolene N N/R
Statlig støtte til korps Støtte og veilede medlemskorpsene i dialogen med det offentlige, herunder kulturskolen N/R N/R
Regional støtte til korps Kartlegge og formidle alle former for støtteordninger N/R N/R
Kommunal støtte til korps Ha kontinuerlig dialog med myndigheter for bedre rammebetingelser N/R N/R
Antall musikanter uten individuell undervisning Utvide NMFs nettverk innen vårt spesifikke interesseområde N N/R
Antall korpselever i kulturskolen Gi rom for flere unge tillitsvalgte på alle nivå N/R N/R

Være en offensiv aktør for utviding av formell dirigentutdanning N N

N: Nasjonal oppgave       

Ansvar

NMF skal ha 
medlemsservice som 
bidrar til effektiv og 
god korpsdrift, og 

sikrer godt faglig fokus 
for korpset.

NMF skal bidra til at 
alle korps har et 
tilfredsstillende 

opplæringstilbud lokalt.

Tilby gode og brukervennlige verktøy og kommunikasjonskanaler for korpsdrift og rapportering som f. 
eks verktøykassen og korpsdrift.no

NMF skal på alle nivå og arbeidsområder arbeide for å fremme en organisasjonskultur som 
understøtter NMFs verdigrunnlag

N
N

N N/R

NMF skal ha 
medlemsservice som 
bidrar til effektiv og 
god korpsdrift, og 

sikrer godt faglig fokus 
for korpset.

NMF skal være en 
leverandør av 

kompetansehevende 
tiltak som bidrar til 

større faglig fokus og 
utvikling i det enkelte 

korps.

NMF skal være en 
leverandør av 

kompetansehevende 
tiltak som bidrar til 

større faglig fokus og 
utvikling i det enkelte 

korps.
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NMF skal bidra til at 
alle korps har et 
tilfredsstillende 

opplæringstilbud lokalt.
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NMF Øst 

Langtidsbudsjett for perioden 2017 - 2020

2017 2018 2019 2020

DRIFTSINNTEKTER

Driftstilskudd og Prosjektstøtte 1 792 000 1 845 760 1 901 132 1 958 165

Sponsorinntekter

Arrangementsinntekter 4 968 399 5 117 450 5 270 974 5 429 103

Andre inntekter 38 000 39 140 40 314 41 523

SUM DRIFTSINNTEKTER 6 798 399 7 002 350 7 212 420 7 428 791

DRIFTSKOSTNADER

Varekostnad

Lønn og sosiale utgifter 3 907 844 4 025 079 4 145 831 4 270 206

Refusjon kostnader -1 550 000 -1 596 500 -1 644 395 -1 693 726

Annen driftskostnad 4 701 148 4 842 182 4 987 447 5 137 071

SUM DRIFTSKOSTNADER 7 058 992 7 270 761 7 488 883 7 713 551

DRIFTSRESULTAT -260 593 -268 411 -276 463 -284 760

Finansposter 387 500 399 125 411 098 423 430

RESULTAT 126 907 130 714 134 635 138 670

Note: 

Det pågår et arbeid i NMF nasjonalt vedrørende refusjoner av kostnader til regionene

Utfallet av denne prosessen vil kunne påvirke budsjettet for kommende periode



    
    

 

 
 

 

Styret i NMF Øst  
Styret i NMF Øst skal settes sammen av folk som representerer korps i regionen. Styret bør ha 

kompetanse innenfor politisk arbeid, kulturpolitisk arbeid, arbeid med 

sponsorvirksomhet/stiftelser, 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. 

Styret i NMF Øst består av: 

1. Styreleder 

2. Nestleder  

3. Styremedlem  

4. Styremedlem Akershus 

5. Styremedlem Buskerud 

6. Styremedlem Oslo 

7. Styremedlem Østfold 

Regionen ønsker å fremme involvering fra og kontakt med ungdom i regionen. Minimum ett av 

styremedlemmene skal være rekruttert inn som ungdomsrepresentant. Varamedlemmer har 

møterett i regulære styremøter, men stiller i utgangspunktet i styret ved forfall eller at en av 

styrets medlemmer fratrer i løpet av valgperioden. Varamedlemmer skal holdes alminnelig 

orientert om styrets arbeid. Varamedlemmene inviteres til årlig strategi workshop sammen 

med styret og administrasjonen. Det velges fire varamedlemmer. 

Styrets oppgaver 
 

Styret i NMF Øst arbeid skal rettes inn mot 3 hovedoppgaver: 

Mål, visjoner og strategi 

 Bidra og påse at organisasjonen drives i tråd med formål og verdier 

 Utarbeide mål og strategiske planer i samarbeid med administrasjonen 

 Påse at mål og strategiske planer etterleves 

 Gjennomgå virksomhetsplaner og budsjetter 

 



    
    

 

 
 

 

Kontrolloppgaver 

 Vurdere regionens risikoprofil 

 Påse at regionen etterlever et sunt kontrollmiljø og har en tilfredsstillende intern 

kontroll 

 Gjennomgå løpende økonomirapporter distribuert fra daglig leder. Vurdere regionens 

økonomiske utvikling og eventuelle tiltak som må iverksettes for å nå regionens mål. 

 Påse at rapporter fra revisor blir kommunisert og vurdere eventuelle konsekvenser av 

disse 

 Påse at lover, regler og retningslinjer og lignende etterleves 

Formelle forhold  

 Påse en effektiv ansvars- og myndighetsfordeling, herunder påse at det finnes 

instrukser og arbeidsbeskrivelser 

 Vurdere om regionen har en effektiv ressursallokering 

 Evaluer og følge opp daglig leder 

 Avlegge regnskap og årsberetning 

Styreleder 
Styreleders oppgaver og ansvar 

Styreleder har et spesielt ansvar for at styret fungerer tilfredsstillende og at saker blir 

behandlet i styret på en god måte. Det betyr også at styrelederen har et særlig ansvar når det 

gjelder saksforberedelse og protokollering.  

I tillegg har styreleder plikt til å møte på regionstinget og åpne dette om styret ikke har valgt 

en annen.  Denne møteplikten er naturlig da det er regionstinget som står over styrelederen.  

o Ansvarlig for at styret gjør jobben sin på en forsvarlig måte 

o Kalle inn til møter og lage møteplaner 

o Fordele arbeidsoppgaver i styret 

o Oppfølging av vedtak 

o Holde seg oppdatert på hva som foregår i organisasjonen 

Som styreleder har man det øverste ansvaret i organisasjonen og er ansvarlig for at den blir 

drevet forsvarlig. Dette innebærer at man sørger for at det til enhver tid foreligger planer for 

drift, fremtidsmål og at det er tilstrekkelig med personer i organisasjonen som kan sikre god 

drift.  

Kompetanse tilknyttet Styreleder 

Styreleder bør ha erfaring fra profesjonelt styrearbeid samt forståelse for de utfordringer som 

særskilt er tillagt styrearbeid i en frivillig organisasjon. Styreleder bør ha forretningsmessig 

forståelse samt kulturpolitisk interesse. Det vil være en fordel, men ikke et krav at styreleder 

har erfaring med drift av musikkorps og/eller drillkorps. 



    
    

 

 
 

 

Nestleder 

Nestleders oppgaver og ansvar 

Nestleder har et særlig ansvar for å jobbe med organisasjonens rammebetingelser både 

politisk og organisatorisk. I samarbeid med styreleder arbeide med å følge opp regionens 

handlingsplan. Nestleder rykker opp til Styreleder hvis Styreleder fratrer seg i valgperioden.  

Kompetanse tilknyttet nestleder 

Nestleder bør ha erfaring fra profesjonelt styrearbeid. Nestleder bør ha forretningsmessig 

forståelse samt kulturpolitisk interesse. Nestleder bør ha erfaring fra arbeid med offentlige 

myndigheter og arbeid med sponsorvirksomhet. 

Styremedlem  
Skal jobbe sammen med representantene for fylkene og administrasjonen i sitt arbeid med å 

følge opp regionens prioriterte områder i handlingsplanen.  

Kompetanse tilknyttet styremedlem 

Ha særlig erfaring fra arbeid med ett eller flere områder innenfor regionens handlingsplan  

Styremedlem Akershus, Buskerud, Oslo og Østfold 
Styremedlemmene med ansvar for å representere fylkene de kommer fra har ansvar for 

kontakter på det fylkeskommunale nivå med sin fylkeskommune.  

Kompetanse tilknyttet Styremedlem Akershus, Buskerud, Oslo og Østfold 

Styremedlemmene og varamedlemmene kommer med styreerfaring fra godt drevne korps i det 

fylket de skal representere. Det er å foretrekke at et eller flere av styremedlemmene har 

erfaring fra områder som er prioritert innenfor regionens handlingsplan. 

En vesentlig fordel vil være om styremedlemmet er godt forankret i korpsbevegelsen og kjent 

utenfor sitt eget korps. 

Varamedlem  

Varamedlemmet trer inn i styret hvis den særskilte styrerepresentanten fratrer eller rykker 

opp til Nestleder i løpet av valgperioden.  

Medlemmer og Varamedlemmer som representerer Oslo disponerer Oslos midler i henhold til 

regionaliseringsplanen. 

Representasjon 
Styret bør være representert på de store arrangementene som NMF Øst står for. 



    
    

 

 
 

 

Alder og kjønn 
Styrets sammensetning bør reflektere samfunnet både når det gjelder alder og kjønn. NMF Øst 

skal tilstrebe seg å rekruttere minst en representant med en alder under 26 år. Fordelingen 

mellom kjønnene bør følge alminnelige regler. 

Arbeidsfordeling 
Administrasjonen ledes av daglig leder for region Øst. Administrasjonen utfører det operative 

arbeidet i henhold til godkjente planer og budsjetter. Ved avvik fra planer og eller budsjetter 

skal styre varsles slik at korrigerende tiltak kan settes inn. 

For å knytte fylkene og korpsene til region Øst skal regionstinget, styret og administrasjonen 

rekruttere frivillige til å delta i det prosjektrettede arbeidet region Øst driver. Slike 

prosjekter vil gå på tvers av fylkene og det vil være naturlig å rektrutere frivillige fra de 

fylkene som deltar i de enkelte prosjektene. 

Prosjektene skal organiseres slik at både de frivillige og administrasjonen opplever at de har 

mulighet til å påvirke prosjektenes innhold og gjennomføring. 

Prosjektorganisering med frivillige 

I en så stor region som NMF Øst vil de fleste arrangementer kunne bli så store at det kan være 

urealistisk at administrasjonen har kapasitet til å gjennomføre de uten hjelp. 

Det skal derfor etterstrebes at det rekrutteres frivillige fra de forskjellige fylkene som 

administrasjonen kan inkludere innenfor de enkelte områdene hvor NMF Øst har prosjekter. 

Prosjekter som etableres på tvers av fylkene i regionen kan og bør bemannes med frivillige fra 

de forskjellige fylkene, men ikke alle fylker må være representert i alle prosjekter.  

Selv om deltagelse i prosjekter er frivillig, må det opplyses til korpsene direkte og på 

regionsting og ved valgkomiteens arbeid hvilke muligheter hver enkelt har til å kunne bidra til 

regionens beste. Rekrutteringen til dette arbeidet er alles ansvar. 

  


