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Regionting 2017
Jb

PROTOKOLL NORGESN1v11’ MUSIKKORPS

RogaLand

Tid (dato, fra kl til kt): 21. -22. april 2017 Sted: Clarion Hotet
Stavanger

Innkalt av Styret i NMF Rogaland Referenter Cesilie Mørch Olsen og
Bjarne Grefstad

Deltakere Delegater: 31
Observatører: 9

Sak

koitung i.Åpning
— Liv Elgheim åpnet møtet.

2. Navneopprop
Siv Astri Lekvam foretok navneopprop.

3. Godkjenning av innkalting
Det var ingen innvendinger til innkalling, denne ble derfor
godkjent.

4. Godkjenning av dagsorden/sakstisten
Det var ingen innvendinger til dagsorden/sakstisten, denne ble
derfor godkjent.

5. Vatg av møtetedetse
Bjørg Odtand ble valgt tit møteleder.

6. Valg av referenter
Cesitie Mørch Olsen fra Stavanger Musikkorps av 1919 og Bjarne
Grefstad fra Sola Brass Band ble vatgt til referenter.

7. Vatg av fultmaktskomité
Kontrotlkomitéen ved Kjetl Staveland og Morten E. Hansen ble
valgt til fullmaktskomité.

8. Vatg av redaksjonskomité
Ane Sjøbu fra Jåtten Skotekorps og Marit Skogland fra Madtamark
Skotekorps bte vatgt tit redaksjonskomité.

9. Valg av to protokollunderskrivere.

NMF Rogaland Regionting Ciarion Hotel Stavanger 21.-22. April 2017
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Ole Christian Endresen fra Skeie Skolekorps og Tor Martin Søndenå
fra Tuastad Vormedal Skolekorps ble valgt til
protokottunderskrivere.

2. Årsmelding 2015
Styret inviterer regionstinget til a gjøre føtgende vedtak:

Regiontinget godkjenner årsmelding for 2015.

Vedtak:
Regiontinget godkjente årsmelding for 2015

3. Årsmelding 2016
Styret inviterer regionstinget til a gjøre følgende vedtak:

Regiontinget godkjenner årsmelding for 2016, med de
kommentarer som fremkom på regionstinget

Kom mentarer/merknader:
“Mangler resuttater for beste presentasjon under Jan-Am
resuttater”
“Mangter klarinettbuffet i oversikten over arrangementer i 2016”

Vedtak:
Regiontinget godkjente årsmelding for 2016, med de tillegg
som fremkom.

4. Regnskap 2015
Regionstyrets saksutredning:
Regnskapet for 2015 er revidert og viser et årsresultat på kr 208
557,- Revisjonsberetningen slår fast at årsregnskapet er avgitt i
samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bitde av
regionens økonomiske stilling 31. desember 2015, og er i
overensstemmelse med god regnskaps- og bokføringsskikk

Styret inviterer regiontinget til å gjøre følgende vedtak:
Regiontinget godkjenner regnskap for 2015.

Kom mentarer/merknader:
“ Noter og revisjonsberetning bør ligge vedlagt”

Vedtak:
Regiontinget godkjente regnskap for 2015.

5. Regnskap 2016
Regionstyrets saksutredning:
Regnskapet for 2016 er revidert og viser et årsresultat på kr 313
865,- hvorav kr 174 671,- er driftsresultat og 139 195,- er resultat
av finansposter. Revisjonsberetningen står fast at årsregnskapet er
avgitt i samsvar med tov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av
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regionens økonomiske stilling 31. desember 2016, og er i
overensstemmelse med god regnskaps- og bokføringsskikk.

Styret inviterer regiontinget tit å gjøre føtgende vedtak:
Regiontinget godkjenner regnskapet for 2016

Kom mentarer/merknader:
“Noter og revisjonsberetning bør ligge vedlagt”

Vedtak:
Regionstinget godkjente regnskap for 2076.

6. Vedtekter NMF
— Rogaland Saksutredrnng fra regionstyret:

Landmøtet i Kristiansand 22.-24. april 2016 behandlet sak 04.2016
Driftsmodel[ og organisering av NME. Arbeidet med sak 04.16
pågikk i Landsmøteperioden 2014-201 6,
og alle regioner var invotvert i dette arbeidet.
Som en konsekvens av sak 04.2016 bte det gjort noen endringer i
NMFs vedtekter. Blant annet at hete organisasjonen benytter de
samme vedtektene.

Fra vedtak gjort på Landsmøte 2016.
Sak 05.2016: Revidering av vedtektene
3.Landsmøtet anmoder regionene om å, ved neste regionting,
vedta at regionene vil følge NMFs gjeldende vedtekter

Styret i NMF Rogaland inviterer regiontinget til å gjøre følgende
vedtak:

Regiontinget vedtar at NMF Rogaland fra dags dato gjør
NMFs vedtekter, vedtatt på NMFs landsmøte, til regionens
gjeldende vedtekter.

Nytt forslag fra kontrotlkomitéen: Saken trekkes og frem mes på
ny ved neste regionsting

Begrunnelse:
De foreslåtte vedtektene virker noe uferdige med hensyn til
regionens spesifikke behov for styring og kontroll.
Vi vil spesiett vise til:
* 1.1. B og C som utfordrer demokratiprosessene
* 4 og 5 er ikke regionalt og ansvar og således ikke noe som inngår
i regionens styringsverktøy
* §6. 3 åpner for to stemmeberettigede per korps i regiontingsaker
* §6. 4 er upresis i forhold til hva som skal velges i regionen med
hensyn til styremedlemmer. Dette må presiseres.
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Styret går inn for kontrottkomiteens forstag

Vedtak:
Regiontinget vedtar at sak om revidering av vedtekter trekkes
og fremmes på ny ved neste regionsting

7. Handlingsplanen Saksutredni ng fra regionstyret:
2017-2019 NMFs visjon, formål og verdigrunnlag ble vedtatt på Landsmøte i

2012. Dette er grunnlaget for utarbeiding av nasjonal
handlingsplan som ble vedtatt på Landsmøte i 2014, og som ble
videreført med små endringer Landsmøte 2016.

Visjon
«Alle snakker korps»

Verdier
Engasjert - Inkluderende - Inspirerende

Formål
Norges Musikkorps Forbund skal gjøre musikkorps til, en
attraktiv fritidsinteresse for alle barn, unge og voksne.
Dette gjør vi ved å sikre gode vekstvitkår for korpsene,

tilby aktiviteter av høy kvalitet og syntiggjøre korpsenes
betydning.

Gjennom vårt arbeid er vi en sentral bidragsyter til livstang [æring,
økt livskvalitet og kulturbygning i hele landet.

Med henvisning til den helt grunnleggende oppbygning av
organisasjonen og medtemsutviktingen vi har sett de siste tiårene,
finner vi det helt naturlig å foreslå følgende som et klart
overordnet, uttalt måt for kommende periode:

NMF skaL styrke det enkelte medlemskorps
Det er også definert tre kjerneområder som organisasjonen skal
jobbe med for å underbygge hovedmålet.

Kjerneområder, mål og tiltak
• Kompetanseutvikling
• Medlemsservice
• Rammebetingelser

Vedlagte plan er handlingspianen vedtatt på Landsmøtet i 2016.
Handlingsptanen er med å gi et likt tilbud til korps landet over,
men de regionale forholdende er ulike. Etter regiontinget vil NMF
Rogatand invitere medlemskorpsene til å si sin mening for hva som
skal prioriteres i Rogaland.

Styret i NMF Rogaland inviterer regiontinget til å gjøre følgende
vedtak:
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Regiontinget titstutter seg handtingsptanen.
Regionstyret får mandat tit å benytte innspitt titsendt fra
korpsene som grunntag for prioriteringer i den kommende
regiontingperioden.

Vedtak:
Regiontinget tilsluttet seg handtingsptanen.
Regionstyret fikk mandag til å benytte innspitl tilsendt fra
korpsene som grunnlag for prioriteringer i den kommende
regiontingperioden

8. Reglement Regionstyret sin saksutredning:
Rogatands- Konkurransens reglement er grunnet på konkurranses formål,
mesterskapet for beskrevet i §1.
skoLekorps

S 1. FORMÅL MED KONKURRANSEN
NMFs verdier er «Inktuderende. Inspirerende. Engasjert».
Konkurransene skal fungere som et verdifuttt virkemiddet for å
bidra til positive og utviktende korpsopptevetser.
Musikan ter, dirigen ter, tedere og artangører skat tegge tit rette
fot at:
- musikkorps skat oppteves som en interessant, spennende og
utviktende hobby
- enkettmedtemmets og musikkorpsets selvføtetse og identitet blir
styrket
- det taketsen er forankret på rettferdighet og gode moralske
verdier
- musikkorpset kan prestere sammen og ta et felles ansvar for de
mål som er satt
- fellesskap og nettverksbygging mellom musikkorps får en sentral
plass
- musikkorps blir synlige

Reglene søker å sikre at atle deltakere melder seg på, forbereder
seg til og deltar i konkurransen i forvissing om at «deltaketsen er
forankret på rettferdighet og gode moralske verdier».

Det er et mål at korpsene i størst mulig grad skal konkurrere med
den besetningen som normalt er gjeldende, for btant annet å
«styrke musikkorpsets selvfølelse og identitet». Regelverket som
regulerer dettakelse (medlemskap, vikarbruk etc.) søker å sikre
dette målet i størst mulig grad (5 2, 5, 7, 10).
Det er også et mål at det er korpset som konkurrerer som en
enhet, og at det er en korpskonkurranse. Solistnummer skal derfor
ikke inngå i repertoaret, jfr. §9.
Utfordringer på individ- og smågruppenivå kan finnes i So[ist-RM og
Ensem ble- RM.
Samme paragraf sier at det i 1. og 2. divisjon skal finnes minst ett
stykke som er originatskrevet for korps. Dette er for å sikre at
musikalske erfaringer for musikanter i skolekorpsene også
innehotder musikk fra vår egen sjanger, for å frametske
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korpsmusikk- og -kuttur generelt, og for å stimulere komponister
til fortsatt å produsere nytt repertoar for korps.

For RM 2017 har administrasjonen har behandtet 9
dispensasjonssøknader som omhandter samarbeidskorps. AU har
behandtet 19 dispensasjons-søknader. 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.

Styret i NMF Rogatand inviterer regiontinget til å gjøre følgende
vedtak:

Regiontinget godkjenner regtementet som fremtagt

Nytt forslag fra Tasta skotekorps:

Primærforstag: §5.2. utgår
Sekundærforstag: 55.2 endres til følgende: En musikant kan detta
med flere korps fra sitt skotekorps under forutsetning at det er
yngre som deltar med eldre.
Tertiært: §5.3 utgår

Kommentarer! merknader:
- I NM er det ikke regler angående dobbettspillende, snodig at

man da skal ha dette i RM. Det eneste NM-regtementet sier
om det, er at det ikke blir tatt hensyn tit dobbettspillende
ved trekking av spilterekkeføtge, men den risikoen må man
jo ta selv

- Man bør kunne ha antedning til å ha inn en ekstra uten å ha
dobbett medlemskap

- Man kan risikere å stille med samme korps (med lik
besetning) i to divisjoner

- Viktig å ikke ta vekk muligheten til å spille i to korps, da
det kan være forhold som gjør at det er viktig at
musikanten får lov.

- Det kan være en løsning å ha en antallsbegrensning på
dobbettspillende pr korps

- Må være mulig for korps med brukket rygg eller ved skade å
låne musikanter, uten at de skal måtte være medlemmer og
ha betalt medlemskap

- Ta utgangspunkt i formål for konkurransen for påfølgende
reglement. Det blir fort utfordrende å delta nasjonalt og
regionalt når det er ulike reglement, og ulik behandling og
forståelse av reglement.

- Bør kanskje jobbes mer med et nytt utkast
- Husk! Det er lov å søke dispensasjon innenfor de

retningslinjene som foreligger
- Intensjonen er å gjøre det mer rettferdig også for de i de

lavere divisjonene
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Styret va[gte å beholde sitt opprinne[ige forstag, og saken gikk til
votering:

Styrets forstag fikk 20 stemmer, og dermed fatt forstaget fra Tasta
skotekorps.

Vedtak:
Regionstinget godkjente regtementet som fremlagt

Tasta skotekorps ba om å få protokottført at vedtatt
regiement vil bti oversendt kontrollkomitéen for vurdering og

gjennomgang av paragraf S5.2 og S5.3, og sett opp mot
reglement for nasjonale mesterskap

9. Budsjett 2017 - Regionstyret sin saksutredning:
2019

Budsjettet for 2017 innehotder føtgende prosjekter, arrangement
og drift:
Administrasjon
Styret
Regionting
Distri ktsmøter
Ungdom
Som merku rs
Instruktørkurs
Instrumentatdager
Region korps
Rogatandsmesterskapet for sko[ekorps
Pom pons tropp
Dritt
Jan-Am
NM skolekorps brass
Utvik[ingsprisen
Di rigentuka
A[f Johan Aareskjo[d Minnefond

Det er satt opp [angtidsbudsjett for ny regionstyreperiode.
Budsjettet tar utgangspunkt i NMF Rogatand sitt budsjett for 2017
som er vedtatt av regionstyret.

I langtidsbudsjettet legges dagens drifts- og aktivitetsnivå ti[
grunn. Det er budsjettert med en årlig tønnsvekst og en generett
årtig prisstigning på 3%.

Styret i NMF Rogaland inviterer regiontinget ti[ å gjøre fø[gende
vedtak:

Regiontinget godkjenner iangtidsbudsjettet som fremlagt.

Vedtak:

__________________

Regiontinget godkjente langtidsbudsjettet som fremlagt
10. Saker fra Ingen innkomne saker fra korpsene

korpsene
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11. Valg Leder - Liv E[gheim

AU
Styremedlem - Ralf Husebø (ny) Sandnes
Styremedlem - Cesilie Mørch Olsen (ny) Stavanger
Styremedtem - Sindre Skjøld

Øvrig styre
Styremedlem - Siv Astri Lekvam Ryfylke
Styremedlem - Arne 5. Mossige Stavanger
Styremedlem - Brit Iren Mæland (ny) Hauga[andet
Styremedlem - Leif Helge Olsen Karmøy
Styremedlem - Erik Gotfredsen (ny) Dalane

Varamedlem - Brit Helen Furøy (ny) Jæren
Varamedlem - Svanlaug Mætand (ny) Haugalandet

Forslag til ny kontrotlkomite
Eli Aleksandersen - [eder (ny)
Bjarne Roar Birketand
Morten Hansen
Varamedtem - Stine K. Bjet[and

Sittende regionsstyre fremmet følgende forslag til ny
vatgkomité:
Jan Fossheim
Hanne Christine Berg
Ane Sjøbu

Vedtak:
Leder, AU, styremedtemmer, varamedtemmer, kontrottkomité
og vatgkomité bte vatgt ved akktamasjon

tot_
Sted og dato: Signatur referenter

Protokott-underskriver I Pr ok i-
2


