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Referat  

Møte nr. 5/17 
 
Tid:   Mandag 23.oktober kl 16–19 
 
Sted:   NMF Trøndelag, Fjordgata 1  
 
Tilstede: Bjørn Frode Hansen, Line Nordkvelle, Ingolf Rokseth, Øyvind Berg, 

Hilde Sveås, Grethe Stav, Geir Ulseth 
 
  
  

( = Vedlegg) 

DAGSORDEN: 
 
SAK 1/17: Godkjenning av innkalling      
  Vedtak: Innkallingen godkjent 
 
SAK 2/17: Godkjenning av dagsorden      
  Vedtak: Dagsorden godkjent 
 
SAK 3/17: Referat og orienteringssaker      

 Representasjon: DL overrakte to 50-års fortjenestemedaljer på Skatval 22.oktober 
(Ole Hammer og Gunnar Høybakken), kontrollkomiteens leder Helge Tiller deltok på 
nasjonalt kontrollkomitemøte på Gardermoen 22.-23.september 

 Ledermøtet 23.-24.september, tilstede fra NMF Trøndelag var Line Nordkvelle og 
Bjørn Frode Hansen: forbundsstyrets arbeid, BTP-status og evaluering, Tryg-avtalen, 
NMFs økonomimodell, NM-arrangementene og økonomi, status 2018 Musikkorpsenes 
År, sosiale medier, felles profileringsmateriell   

 Status TUK: gjennomført samling i Trondheim, planlegging av samling i november i 
Verdal 10.-12.november, Orkanger i februar 2018, Røros i april 2018, Stjørdal 
september september. 

 Aktivitetsplan: oppdatert pr.18.oktober       

 Adm.oppdatering: adm. på studietur til London 12.-16.oktober, korpsutsending 

20.oktober med aktivitetsplan-brosjyrer til Hell/UK-drillutøverkurs-TM, tildeling av 

NMFs nasjonale jubileumsmidler, 20 korps påmeldt Steinkjerspæll, 115 korps påmeldt 

NM Janitsjar, engasjement av regional drillkonsulent Ida Wågsholm i 20% stilling 

1.09.17-30.08.                                            

 Jubileumsmidler NMF, tildeling av midler (se egen oversikt)     

 Hell Symposiene og Ungdomskonferansen 2018: status og brosjyrer  DL 

 
  
SAK 23/17: Regnskapsrapport pr 30.september 2017 (DL)                                    
                   

Regnskapsrapport pr.23.oktober 2017 ble lagt fram på styremøtet, og viser en god og 
positiv prognose for året i forhold til budsjett. 

   
Vedtak: 
1.Regnskapsrapport pr.23.oktober 2017 tas til etterretning.  
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SAK 24/17: 2018 Musikkorpsenes år (DL)                
        

2018 er musikkorpsenes år, og NMF Trøndelag skal legge til rette for regional 
markering i tillegg til de nasjonale arrangementene. NMF Trøndelag søkte om 
nasjonale jubileumsmidler til aktiviteter og profilering i Trøndelag, og er 
tildelt kr 250.000,-  
I søknaden ble det lagt vekt på å styrke og profilere eksisterende aktiviteter, 
kurs, konferanser og konkurranser, samt vurdere en ny dagskonferanse i 
tilknytning til Steinkjerspæll 2018. Det ønskes også å styrke Trøndelag 
Ungdomskorps med gode konsertlokaler, samt styrke markedsføring for å øke 
synligheten og status på konsertene. Søknaden er vedlagt, og styret bes drøfte 
satsingen og den helhetlige planen, samt vurdere økonomi og muligheter for 
god ressursutnyttelse og profilering/møteplasser. 

 
Forslag til Vedtak:  
1.NMF Trøndelag følger en helhetlig plan for jubileumsåret som drøftet i 
møte, med utgangspunkt i søknaden, og tar hensyn til denne planen i 
utarbeidelsen av aktivitetsplan og budsjett for 2018 

 

 
 
SAK 9/17: Eventuelt. 
 

Planlagte styremøter: mandag 4.desember (Trondheim), Kjent fravær meldes 
inn til adm. så tidlig som mulig for vurdering om å innkalle flere 
vararepresentanter til styremøtene. 

 
 
 
Bjørn Frode Hansen  
       (sign)             Geir Ulseth  
 Region-nestleder                                                           (sign) 

                                                           Daglig leder
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