Protokoll
Dato
Møtenr.
Sted
Tilstede
Fra Regionstyret

Fra administrasjonen
Forfall

07.06.2017
4
Kontoret til NMF Rogaland, Sandvigå 7, 4007 Stavanger
Liv Elgheim, Sindre Skjøld, Arne S. Mossige, Brit Iren
Meland, Erik Gotfredsen, Siv Astrid Lekvam, Cesilie
Mørch Olsen, Leif Helge Olsen, Britt Helen Furøy og Ralf
B. Husebø (til kl 18.15)
Lilli Anne J. Grong
Svanlaug Meland

Godkjenning
Innkalling godkjent.
Agenda godkjent.

Referatsaker
26/17
Referat fra styremøtene godkjennes på facebook i gruppen som opprettes for NMF
Rogaland regionstyret 2017-2019.
Orientering fra administrasjonen
Orientering fra administrasjonen:
Siden forrige styremøte er regionstinget gjennomført, og det arbeides nå med NM
skolekorps brass, sommerkurs og dirigentuka som NMF Rogaland er teknisk arrangør
for.
Daglig leder og styreleder har deltatt på informasjonsmøte i Sparebankstiftelsen
SR-Bank som deler ut midler i Agder, Rogaland og Hordaland. Satsingsområdet til
stiftelsen er et godt oppvekstmiljø, og nå er satsingen å motvirke sosial ulikhet.
Oppfordrer søkerne til å være kreative. Fra tidligere møter er dette for NMF sin
del, en dreining fra konkreter (har delt ut 2, 5 mill til korpsinstrument) til
prosjekter som kan bidra til å hindre sosial ulikhet.
Nasjonalt
Støtteordningen Jubileumsmidler er klar. Søknadsfrist 1. september.
Støtteordningen er både for regioner og korps.
Nasjonalt sommerkursfond for familier med lav inntekt. Fra musikkrådet er det nå
Kr 57 000,- i potten. Egen epost er sendt til alle korpsledere. Det er korpslederen
som søker.
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Orientering om NMF Rogaland
NMF Rogaland er en av åtte regioner.
44 ansatte i NMF. I Rogaland har vi en musikkonsulent, Jonas S. Rogne, i 100%
stilling og en daglig leder, Lilli Anne J. Grong, i 100% stilling. For tiden er vi uten
drillkonsulent, men skal lyse ut dette sammen med NMF Hordaland. Rådfører oss
med nasjonalt ansatte drillkonsulenter i denne perioden.
NMF Rogaland har 5362 medlemmer, 42 voksenkorps, 89 skolekorps, 5
generasjonskorps.

Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

Vedtakssaker
27/17 Konstituering
I henhold til vedtektene til NMF Rogaland §5. 1 velger konstituerende styremøte
nestleder. Ralf B. Husebø ble ved akklamasjon valgt til nestleder.
Styreleder Liv Elgheim orienterte om grunnleggende elementer i styrearbeidet til
NMF Rogaland:
- Taushetsplikt
- Stille forberedt til møter
- Fravær ved jobb, egne konserter, øving foran mesterskap er ok fraværsgrunner
- Styremedlemmene arbeider dugnad på de største arrangementene i regi av NMF
Rogaland som er RM for skolekorps, JAN-AM og NM skolekorps brass.
Møtekalender høsten 2017
Onsdag 27. september
Onsdag 8. november
Onsdag 6. desember

Vedtak:
1. Ralf B. Husebø ble valgt til nestleder.
2. Orientering om styrets arbeid tas til etterretning.
3. Møtekalender for høsten 2017 ble vedtatt.

28/17 Styresamling
NMF Rogaland har årlige styresamlinger i august. År med regionting og nytt styret
på plass går samlingen over to dager med overnatting. I styrets andre år er
samlingen en endagssamling.

Vedtak:
1. Dato for samlingen settes til 26.-27. august 2017.
2. Sted: Sandnes/Jæren
4. Agenda for samlingen:
-Handlingsplan: Innspill fra korpsene sendes ut før samling
-Aktiviteter i jubileumsåret og Musikkorpsenes år 2018
Innspill fra gruppearbeidet på regiontinget sendes ut før sommeren.
-Strategidokument Korpsdrill
-Distriktsmøter
-Sted, dato og innhold til fagkonferansen «Bedre korps!»
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29/17 Evaluering regionting
Tilbakemelding fra seks deltakere, administrasjon og styret.
Uheldig med mye støy fra konferanse i naborommet. Tilbakemelding er gitt til
hotellet. Det er gitt avslag i pris.
Faglig innhold:
Bra tilbakemeldinger på faglig innhold. Planleggingen startet i god tid.
Positivt med deling på tema mellom skolekorps og voksenkorps.
Bør jobbe for å få flere dirigenter og flere temaer for dirigentene.
Behandling av årsmøtesaker:
Delte tilbakemeldinger. Noen mente dette var effektivt og bra, andre mente det
burde vært mer tid til å diskutere sakene bedre.
Tidspunkt:
Fem av seks synes fredag til lørdag var bra.
Sted:
Fem av seks synes valg av sted var bra, med unntak av støy fra konferanse i
naborommet.
Rekruttering av nye deltakere:
NMF må bli mer synlige i løpet av året for at folk skal få et forhold til
organisasjonen.
De som alltid er tilstede kan prøve å få med seg noen nye.
Annet:
Administrasjon og styret ønsker til et annet regionting at kontrollkomitéen skal gi
sine innspill til sakslisten og sakene i god tid før regiontingets gjennomføring.

Vedtak:
Evalueringen tas til etterretning.

30/17 Rogaland Ungdomskorps
Evaluering tur til Hamar
Generelt: En flott gruppe ungdommer som gjør som de blir bedt om!
Reiseledere: Kamilla Baardsen Haaland, Vidar Nornes, Arne S. Mossige
Opplegget fungerte med en positiv bussjåfør, stor buss og stor henger.
Fungerte bra med øving i Larvik med påfølgende pizzaservering før turen fortsatte
til Hamar.
Noen musikanter fløy hjem på grunn av skolearbeid og konsert. Denne muligheten
kunne vært kommunisert bedre.
Hamar:
- Innkvartering ok
- Øving på Toneheim ok
- Logistikk på konkurransen ok
- Når det gjelder spillingen på konkurransen så ble musikantene noe stresset på
scenen. Gjennomkjøringene før hadde fungert bedre musikalsk.
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Kritikk:
Positivt med mat og storband i Kulturhus, men ingen fra arrangør var tilstede etter
ca kl 22.00. Det var fritt frem for andre å komme inn.
Besetning neste sesong
18 musikanter slutter i RUK pga alder (født i 1998).
Prøvespill på blått og svart kurs, eller etter avtale med musikkonsulent Jonas S.
Rogne.
RUK-samlinger 2017/2018
- 20.-22. oktober, sted ikke fastsatt (i dialog med Sokndal Skolekorps)
- 1.-3. desember, Randaberg, vertskorps Randaberg Skulemusikk
- 19.-21. januar, Haugesund, vertskorps Solvang og Skåredalen Skolekorps
- 3.-4. mars, festkonserter under RM for skolekorps
- 13.-15. april, sted ikke fastsatt

Vedtak:
1. Evaluering av tur til Hamar tas til etterretning.
2. Orientering om datoer for sesongen 2017/2018 tas til etterretning.
3. Mulig RUK- turné 13.-15. april sees på i sammenheng med andre planer for
Musikkorpsenes år 2018.
4. Konsert 3. desember blir i den nye aulaen med korpsene i Randaberg.

31/17 Utviklingsprisen
7 søknader mottatt.
Prisen deles ut under svart kurs sin avslutningskonsert 5. august i Kuppelhallen.

Vedtak:
1. Sevland Skulekorps tildeles Utviklingsprisen for 2017.
2. Daglig leder skriver begrunnelse til diplom som godkjennes av AU.

32/17 Årshjul og datoer for 2018/2019
Hotell Maritim i Haugesund er interessert i å arrangerer JAN-AM 2018 og Regionting
2019.

Vedtak:
1. JAN-AM 2018 arrangeres 10. november på Hotell Maritim i Haugesund.
2. Avgjørelse ang. sted og tidspunkt for regionting drøftes i et annet møte.

33/17 NM skolekorps brass
Daglig leder orienterte om NM skolekorps brass som arrangeres 24. juni i Bjergsted.
Oppgaver ble fordelt til regionstyrets medlemmer som har anledning til å være
tilstede.

Vedtak:
1. Orientering om arrangementet tas til etterretning.
2. Arbeidsfordeling for regionstyrets medlemmer:
Liv Elgheim – Konferansier 1. divisjon
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Arne S. Mossige – Konferansier 4. divisjon, dommerfølge og forefallende oppgaver
Leif Helge Olsen – ansvarlig for utstillere
Sindre Skjøld – Foto og video
Siv Astri Lekvam – Sekreteriat
Brit Iren Meland - Sekreteriat

Orienteringssaker
34/17 Regnskap per 30.04.2017
210- Regionting
Bytte av hotell førte til en ekstrautgift på ca kr 8000,- Dette fører til et dårligere
resultat enn budsjettert. Prosjektet ble ellers styrt etter vedtatt budsjett.
311 – Trombonedag
Et litt bedre resultat (kr 1000,-) enn vedtatt budsjett.
340 – Rogalandsmesterskapet for skolekorps
Prosjektet er ikke ferdig ført, men prognosen viser et bedre resultat enn
budsjettert. Differanse på kr 40 000,-

35/17 Orienteringssaker
35. 1: Ålgård Skolekorps
Korpset hadde et mindre trivelig besøk i øvingslokalet. Det er tydelig at tiss og
bæsj selger, fordi dette besøket resulterte i nasjonal, regional og regional presse.
Både tv og aviser var interessert i dette. Flott at musikanter fra HMK garde besøkte
korpset. Alt i alt en opptur og vitamininnsprøyting for korpset som i noen år har
slitt med rekrutteringen. I vår startet det 11 nye aspiranter.
35.2: Sandnes Sparebank
Sandnes Sparebank har gitt kr 50 000,- til hver av skolekorpsene i Sandnes
Kommune. En veldig fin overrekkelse og oppmerksomhet på bankens facebookside.
35.3: Stavanger Kulturskole – møte med korpsene
9. mai inviterte Stavanger Kulturskole sine 20 skolekorps til møte omkring
elevplasser og dirigentavtalen. Korpsene i Stavanger har totalt 630 elevplasser i
kulturskolen (som det betales vanlig elevkontingent for) i tillegg til dirigentressurs
på 24, 5% og hjelpedirigentstilling på 4,5%.
Forventinger til korpsene ble gjennomgått. Det ble noe diskusjon omkring
elevplasser og fordelingen av disse.
Det er opprettet en 15% ekstra slagverklærerstilling til korps etter mange år med
signalisert behov. Denne ressursen skal fordeles på Jåtten, Madlamark, Tasta og
Hafrsfjord.
Sunde skolekorps har gjennomført en fremtidskveld i egen regi. En mal for
gjennomføring er sendt skolekorpsene i Stavanger.
35.4: Status sommerkurs
Alle lærere og leirpersonell er på plass.
Antall musikanter på kursene: (2016)
Svart kurs: 125 (125)
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Blått kurs: 92 (108)
Rødt kurs Karmøy: 34 (38)
Rødt kurs Klepp: 56 (75)
Gult kurs Karmøy: 38 (28)
Gult kurs Klepp: 67 (64)
Grønt kurs hadde i begynnelsen av mai kun 16 deltakere og ble dermed avlyst.
Representasjon sommerkurs:
Svart kurs: Liv Elgheim
Blått kurs: Ralf B. Husebø
Rødt kurs Karmøy: Britt Helen Furøy?
Rødt kurs Klepp: Liv Elgheim/Lilli Anne J. Grong
Gult kurs Karmøy: Leif Helge Olsen
Gult kurs Klepp: Liv Elgheim
35.5: Bli bedre!
Per dags dato er Kampen skolekorps det eneste korpset som er en del av
programmet.
Tore Wiik følger opp korpset som nå har fått valgt et nytt styre.
Frakkagjerd Skolekorps er i dialog med korpsbygger Per Einar Fon om deltakelse i
programmet.

36/17 Nytt fra distriktene
Ryfylke
Siv Astri Lekvam har hatt distriktsmøte for korpsene i Strand. Et positivt møte hvor
de blant annet diskuterte et tettere samarbeid mellom korpsene. De skal ha et nytt
møte tidlig høst for å diskutere 2018 og legge en felles plan.
Jørpeland Musikkorps skal spille på åpning av ny gangbru. Alle skolene er også
invitert til åpningen.
Nordfylket
-Skolekorpsenes dag for både Haugesund, Karmøy, Tysvær og Sveio ble gjennomført
20. mai.
-Brassfest, en uhøytidelig konkurranse for voksenkorps med brassbesetning på
Haugalandet ble arrangert på Hotell Maritim. God stemning og kreative
premieringer.
-Frakkagjerd Drill kom hjem fra Dalane Drilliaden med 8 pokaler.
-West Coast Pompon team fikk bronse i EM i Kroatia.
Stavanger
Kommunen spør lokale korps om oppdrag.
10. juni stiller Leni Andreassen på Frivillighetstorg for Korpsene i Stavanger.
Dalane
I Sokndal er også kommunen flink til å invitere korpsene.
Til åpning av Vindmølleparken har Erik Gotfredsen invitert korps med.

Eventuelt
37/17 Eventuelt
Ingen saker meldt til eventuelt
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NMF Rogaland, 14/06/17
Lilli Anne J. Grong (sign.)
Daglig leder NMF Rogaland
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