Referat
Dato
Møtenr.
Sted
Tilstede
Fra Regionstyret

Fra administrasjonen
Forfall

27.08.2017
5
Quality Hotel Stavanger, Sola
Liv Elgheim, Sindre Skjøld, Ralf B. Husebø, Cesilie Mørch
Olsen, Arne S. Mossige, Brit Iren Meland, Erik
Gotfredsen, Siv Astrid Lekvam, Leif Helge Olsen, Britt
Helen Furøy og Svanlaug Meland
Lilli Anne J. Grong

Godkjenning
Innkalling godkjent.
Agenda godkjent.
To saker ble meldt til eventuelt.

Referatsaker
38/17
Orientering fra administrasjonen:
NM opprydning
Oppfølging av økonomi.
Økonomigjennomgang neste styremøte.
Prognose: Noe bedre resultat enn budsjettert.
Sommerkurs
Evaluering neste møte.
Administrasjonen hovedoppgave i forbindelse med sommerkurs er tilrettelegging.
Oppfølging av økonomien i prosjektet har hatt prioritet de siste ukene.
Representasjon. Alle kurs har fått besøk av administrasjonen i form av
representasjon eller prøvespill (blått kurs).
Kort oppsummering av sommerkursene - få hendelser og lite «kluss».
Dirigentuka
Oppfølging av økonomien i prosjektet har hatt prioritet etter endt gjennomføring.
Under Dirigentuka var Jonas S. Rogne i resepsjonen og
Lilli Anne J. Grong hadde kjøkkentjeneste sammen med Siv Alina Fjermestad.
Ansattesamling
Administrasjonen deltar på ansattesamling tirsdag 29.august til fredag
1. september.
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Møte med Scandic
Lilli Anne J. Grong har vært i møte med salgsansvarlig i Scandic, Stine Lillesund,
ang. året som var og evt. muligheter for samarbeid fremover.

Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

Vedtakssaker
39/17 Styrets evaluering NM skolekorps brass
Velsmurt arrangement.
Sindre Skjøld satt pris på å kun ta bilder i en sal. Mulig vi bør se på dette til RM.
Konferansier synes det var nyttig med informasjon fra korpsene. Dette tas med til
RM. Korpsene som ønsker leverer informasjon får invitasjon til å gjøre det.

Vedtak:
Evalueringen tas til etterretning.

40/17 Strategi for korpsdrill
Regionstyret hadde en god gjennomgang av strategien under styreseminaret, og har
noen tillegg til strategien:
4.4. Trusler:
Utvikling: Viktig å få med at drillen har utviklet seg i en individuell retning, og ikke
er så opptatt av å delta i fellesskapet.
Økonomi: Ulik økonomi som kan slå ulikt ut i korpsene. Forskjellige enheter med
ulike behov.
Det er ulike synspunkter i regionstyret om to grupper med så ulike målsettinger
skal være under samme forbund.

Vedtak:
Flertallet av regionstyrets medlemmer slutter seg til korpsdrillstrategien, men et
mindretall er uenig i noen av strategiens målsettinger.
Tilleggskommentarer som ønskes videreformidlet til et ledermøte i NMF.
Målsettinger:
Øke antall medlemmer – ja, men i hovedsak antall musikanter
Øke antall korps med drilltropper – dette er motsatt enn dagens utvikling tilsier,
og vil være et unaturlig mål.

41/17 Styreinstruks
Styreinstruks vedtatt av ledermøtet i NMF ble grundig gjennomgått i
styreseminaret. Hovedpunkt i instruksen er beholdt.
Liv Elgheim renskriver instruksen.

Vedtak:
Styreinstruks vedtatt med endringer fremkommet i møtet.
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42/17 Regionale satsingsområder fra handlingsplanen
Handlingsplanen ble gjennomgått på styreseminaret.
Hovedmålet til NMF Rogaland: Øke medlemsmassen

Vedtak:
1. Korpsenes prioriteringer til handlingsplanen vil bli dekket gjennom regionens
aktiviteter i 2018. Aktivitetene vil gi økt synlighet og økt rekruttering som vil
oppfylle tiltakene i handlingsplanen.
2. Regionstyret understreker at punktene medlemsmasse og øvingslokaler er
hovedprioriteringer. Dette er også temaer under regionens fagkonferanse i januar
2018.
3. Prioriteringene presiseres i et eget dokument til korpsene.

43/17 Musikkorpsenes år
Tiltak etter regionstyreseminar og administrasjonens planlegging presenteres her.
Viktig i diskusjonen
Hva kan regionen gjøre?
Hva kan korpsene gjøre?
Hva kan korpsene gjøre med noe tilrettelegging?
Storseminar (Det søkes jubileumsmidler om dette prosjektet)
Musikalsk gavepakke til korpsene som sørger for musikalsk utvikling hos den enkelte
musikant som igjen bidrar til bedre korps.
Korpsene – både voksenkorpsene og skolekorpsene oppfordres til å tenke
annerledes i forhold til oppstartseminaret høsten 2018.
Siste helg i august så arrangeres det 3 seminarer i fylket. Nord, midt og sør.
Instrumentaldager med instruktører for musikanter i alle aldre.
Avslutningskonsertene er i distriktets storstue.
Innspilling av marsj- cd (Det søkes jubileumsmidler om dette prosjektet)
11 voksenkorps i regionen, plukket ut med bakgrunn i geografi, skal spille inn en
marsj hver. Rogaland Ungdomskorps er et av disse korpsene.
Et prosjekt som vil være et tidløst, evig minne, ivaretar marssjangeren.
Gave til hvert av våre korps, legges ut på elektroniske plattformer, og trykkes opp i
noe opplag for salg.
Stafett gjennom fylket
Krever mye organisering. De fleste korpsene må fraktes dit de skal spille.
Skal foregår på dagtid. Hovedmål er å være synlige. Tidspunktet for gjennomføring
bør være like før 17. mai.
Idé- Rogaland minutt for minutt. Sindre Skjøld tar kontakt med bekjent i NRK.
Lilli Anne J. Grong kontakter Dag Rune Qvam i Tour de Fjords ang. informasjon om
vakter, løypekart, viktige instanser å kontakte ol.
Prosjektet diskuteres videre på styremøtet 27. september.
Gjensidigestiftelsen
Korps på friluftstur – prosjekt som gjør korpsene synlige lokalt. Tilfører korpset
midler ved å gjøre kjerneaktiviteten sin – spille. Samtidig som de får publikum med
på tur. Søknadsfrist 15. september.
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Rogaland Ungdomskorps
Turné 14.-15. april med lokale korps. 3 konserter i løpet av en helg med
distriktenes korps.
-Dalane
-Ryfylke, Jørpeland
-Tysvær
EM deltakelse
April/mai: Rogalands beste korps – skolekorps og voksenkorps – skal til EM i
Utrecht. NMF Rogaland leier Kuppelhallen eller Fartein Valen til konsert.
Publikum inviteres inn til gratiskonsert.
Distriktsmøter
-Oppfordre til enkle «flashmob» på lokale arrangment som samler mye folk–
Korpsene til regionstyret må gå foran som gode eksempler
-Dele informasjon om Landsfestival, Korpsipedia
-Korpsene oppfordres til å besøke kommunestyrene.
Til kommunikasjonsavdelingen fra regionstyret
Er det mulig å få korps synlig på melkekartongene?
Administrasjonen som tilrettelegger
Idrettsarrangement (fra idéer regionting)
Regionen kontakter diverse idrettsarrangement og stadioner for å etablere kontakt
og få informasjon som kan sendes til korpsene. Korpsene tar selv kontakt og
fullfører avtalene.
-Tour de fjords 22.-24. mai (Sykkel)
-Hammerrace 25.-27. mai (Sykkel)
-Nordsjørittet 9. juni (Sykkel)
-Stavanger Maraton 25. august
-Viking fotball*
-Haugesund fotball
-Sandnes Ulf fotball
-Viking Håndball
-Sola Håndball
*Korps kan spille «lagsanger»
Regionen kan ta kontakt med sentrum ang. julemarked
Tilføre eksisterende arrangement det lille ekstra
Dette diskuteres på regionstyremøter i forkant av arrangement.
Flere gode idéer fra gruppearbeid
- RUK-konsert med solist. Primært noen som trekker mye publikum. Eks: Eidsvåg,
Abel, Kaizer.
-Korpsfestival i sørfylket. Finnes allerede to i nordfylket
-Spinner som g-nøkkel
-Prekestolen i en eller annen form
Musikanter langs stien. Konsert på prekestolen. Få med noen som er gode på
dronefilming. Jørpeland Musikkorps har noen planer her.
-Invitere oss med på konserter som allerede er oppsatt. Eks: Øystein Sunde i mars.
-Få medielinjene til å lage reklamefilm for korps. Det kan lages en konkurranse
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med premiering. Innslagene legges ut på facebook og nett. NMF får rett til å bruke
filmene, evt. videreutvikle dem som er veldig gode.
-Julekonsert – Større konsert som avslutning på 2018. Parallelt 3 steder.

Vedtak:
Regionstyret i NMF Rogaland har som mål å gjøre korpsene mer synlige i 2018
gjennom aktiviteter beskrevet i saken.
Regionstyret ønsker å benytte deler av egenkapitalen til prosjekt i Musikkorpsenes
år.

44/17 «Bedre korps»
Sted
Nordre del av sørfylket – Stavanger regionen
Utstein kloster vertshus, Forus,
Dato
12.-13. januar
Innhold
Fredag
Støtteordninger ved Lilli Anne J. Grong
Lørdag
1. 2018 – Regionens aktiviteter
2. Rekruttering
Voksenkorpsene:
Rekruttering og overgangsmarked.
Voksenkorpsene snakker sammen og har en erfaringsutveksling.
Valg av korps. Rettleding av musikanter til hvilket korps som passer for dem.
Tore Bjørheim får forespørsel om å lede seksjonen.
Skolekorpsene:
– den første informasjonen til skolekorpsmusikanter
Hvordan når vi foreldrene? Første informasjon hjem i sekken?
Oppfølging av korps i skolen prosjekt/aspirantene videre?
Skolen er ofte sentral i formidling av informasjon.
Hvem?
Rektor Stangeland Skole fra et skoleperspektiv
Austrått skolekorps fra et korpsperspektiv
3. Øvingslokaler:
Offentlig påvirkning ved Dag Inge Aarhus
Hvordan går en fram for å påvirke?
Akustikkmålinger ved Liv Tjemsland:
(NS8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse)
Ungdomssamling? Tas opp neste styremøte. Cesilie M. Olsen tenker gjennom
saken.

Vedtak:
1. Sted, dato og innhold for «Bedre korps» ble vedtatt.
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Drøftingssaker
45/17 Sommerkurs
Er det alternative kurssteder for gjennomføring av sommerkurs i sørfylket?
Jæren Folkehøgskole er et dyrt kurssted.
Administrasjonen sjekker ut følgende steder:
-Tryggheim
-Vier
-Utsyn - Finnøy
-Furutangen - Randøy
-Tonstad skigymnas
-Hva er igjen av Nærlandsheimen?

46/17 Representasjon
Representasjon:
- Rogaland Musikkråd markerer sitt 40- års jubileum 12. november 2017 med
konsert i Kuppelhallen.
Liv Elgheim representerer regionstyret til NMF Rogaland og Tasta Skolekorps er
korpsenes bidrag til konserten.

Orienteringssaker
47/17 RUK besetning 2017-2018
RUK består per dato av 46 musikanter.
Hovedutfordringen er å få inn flere slagverkere. Vi trenger minst 2 til, helst 3-4.
Dirigenter og korpsledere i regionen vil få egen mail der vi presiserer at det er et
slagverksbehov, og også at det er plass til flere klarinetter.

48/17 Nytt fra distriktene
Nytt fra distriktene
Vedavågen Skolekorps har hatt hvilende medlemskap, men nå har det vært en
rekrutteringsrunde med et resultat på 28 nye aspiranter.
Distriktsmøter
Innholdet i møtene ble drøftet i styreseminaret. (Notater fra Cesilie M. Olsen)
Erfaringer
- Bør utvikle en felles minstemal
- Nord bør ha besøk fra sør, og motsatt. Da får man et mer helhetlig bilde av
regionen, og korpsene (i nord spesielt) kan få informasjon om hva som rører
seg i den andre delen av fylket, samt at de ikke er ”overlatt” til seg selv
- Varighet 2-3 timer
- Bør holdes i oktober/november, men ikke etter påmeldingsfrist til
”Bedre korps” i januar
Hva tar vi opp?
- Våre prioriteringer fra handlingsplanen
- Jubileumsåret 2018
o Hvordan sette farget lokalt, uten at mytene blir bekreftet?
o Korpsipedia
o Hva skjer i jubileumsåret
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-

-

o Osv....
Rekruttering, og innmelding av aspiranter i korpsdrift
Generelle pkt i malen
o Aktuelle saker
 Bedre korps
o Lokale ting
o Osv...
Øvingslokale
o Hvordan jobbe mot kommunen?
o Hvilke krav skal vi stille?
o Hvorfor går så lite penger til øvings-/kulturlokaler?
o Hvordan samarbeide med rektor?

Eventuelt
49/17 Eventuelt
49.1: Jan-Am deltakelse fra Stavanger og Sandnes Ungdomskorps?
Stavanger og Sandnes Ungdomskorps skal etter informasjon fra Erlend Bratlie starte
høsten 2017. Korpset er ikke medlem i NMF, og et forsøksprosjekt, men med
interesse av å delta i Jan-Am 2017.
Regionstyret innvilger dispensasjon for 2017. Dersom det viser seg at dette korpset
fortsetter å eksistere etter prøveperioden, må de melde seg inn i NMF for å delta i
konkurransen ved senere anledning.
49.2: EM- representasjon
Regionstyret vedtok å sende styreleder Liv Elgheim og administrasjonen ved Lilli
Anne J. Grong og Jonas R. Skartveit til EM for brassband i Utrecht mai 2018.
Liv Elgheim og Lilli Anne J. Grong deltok ikke i behandling av saken.

NMF Rogaland, 08/09/17

Lilli Anne J. Grong (sign.)
Daglig leder NMF Rogaland
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