Protokoll
Møtenr 3/2017
Dato: 20.juni 2017
Tid: Kl 19.00
Sted: NMF Hordaland, Lars Hillesgate 20A, 5. etg.
Til stede: Eivind H. Hermansen, Sara Sekkingstad, Kåre Stokke, Knut Johan Onarheim,
Randi Kvinge (daglig leder)
Forfall: Solveig Marie Borgund, Nils-Arne Træland, Sandra Sognnes, Melissa Ann Barone,
Siri Kvaleid, Ingvild Vetås Aagard- Nilsen.
Det var kun fire styremedlemmer til stede på styremøtet 20. juni, og det var dermed ikke
grunnlag for å gjøre vedtak i styret. Protokoll fra møtet ble derfor godkjent av styret på
mail 29. juni 2017.

Dagsorden
1.
2.
3.
4.

Åpning ved styret
– Regionleder Eivind H. Hermansen ønsket velkommen til møtet.
Godkjenning av innkalling
– Innkallingen ble godkjent
Protokoll S2/2017 ble enstemmig godkjent via mail. (Vedlagt til orientering)
Godkjenning av saksliste
– Saklisten ble godkjent

Saksliste – vedtakssaker
Saksnr.
17/2017
18/2017
19/2017
20/2017
21/2017
22/2017
Eventuelt

Sakstittel
Representasjon
- Invitasjon til Norheimsund Skulemusikklag sitt 50 års jubileum
- Invitasjon til Indre Arna Skulemusikklag sitt 60 års jubileum
Representasjon på sommerkurs 2017
Møteplan for styret til NMF Hordaland 2017-2018
Aktivitetsplan sesongen 2017-2018 (Deles ut på styremøtet)
– Aktivitetsplanen ble vedtatt
Fordeling av arbeidsoppgaver i styret (Vedlagt)
Søknad om støtte til trombonesamling på Manger Folkehøgskule
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Saksliste – orienteringssaker
Saksnr.
14/2017

Sakstittel
Representasjoner
Regionstyreleder Eivind H. Hermansen deltok på Før-EM-konsert i
Håkonshallen 24. april og på festkonsert 19. mai i Knarvik Kyrkje i
anledning Eikanger-Bjørsvik sin seier i EM brass. 14. mai deltok han på
«Vill Vest-konsert» på Askøy. Daglig leder og regionstyreleder var på møte
med kulturavdelingen i Hordaland Fylkeskommune 6. juni.

15/2017

Økonomi
Regionen har god økonomisk kontroll. De største prosjektene som NM brass
og Hordablæsten er gjennomført i henhold til budsjett. Det er spart inn
lønnsutgifter fordi det foreløpig ikke er ansatt en person i
40 % stilling slik det ble budsjettert med for 2017.

16/2017

17/2017

18/2017

19/2017

20/2017

21/2017

22/2017

Hordaland Ungdomskorps
16. juni ble det gjennomført prøvespill for Hordaland Ungdomskorps. 16
flinke musikanter deltok på prøvespillet. Det blir også prøvespill på
Blått/Svart Janitsjarkurs i august. Musikkonsulent Beate G. Holmefjord og
dirigent Arvid Anthun er ansvarlig for prøvespillene.
Hordablæsten 2018
Det har vært gjennomført oppstartsmøte for ny prosjektgruppe for
Hordablæsten 2018. Arnfinn Christensen fra Skjold Skoles Musikkorps er
ny leder for styringsgruppen. 21. juni skal det være kontraktsmøte med
Grieghallen og budsjettmøte med styringsgruppen for Hordablæsten.
Program.no skal bli ny samarbeidspartner når det gjelder påmelding og
app med program for arrangementet.
Kongekorpset 2017
I år fikk tre skolekorps i Bergen i oppdrag å spille på kong Olav Vs plass i
forkant av åpningen av Festspillene i Bergen onsdag 24. mai. Korpsene
som deltok var Skjold Skoles Musikkorps, Midtun Skoles Musikkorps og
Haukeland Kronstad Skolekorps. Hvert korps fikk kr 15 000,- for
oppdraget. Merete Underhaug var dirigent for korpset. Prosjektet ble
gjennomført med stor suksess. Regionleder Eivind H. Hermansen og to
barn fra deltakerkorpsene hilste på kongeparet og delte ut blomster.
Prosjektmidler 2018 – Fra Forbundsstyret
NMF sitt forbundsstyre har vedtatt å dele ut prosjektmidler til
medlemskorps og regionene i forbindelse med Musikkorpsenes år i 2018.
Det er satt av to millioner kroner til dette. Regionene i NMF kan søke om
støtte til gode prosjekter. NMF Hordaland ønsker å søke om støtte til å
gjennomføre aktiviteter i regionen.
Prosjektmidler 2018 – Fra NMF Hordaland til medlemskorps i regionen
Regiontinget vedtok at kr 200 000,- skal brukes av regionens egenkapital
til korps som har gode prosjekter de vil gjennomføre i forbindelse med
Musikkorpsenes år i 2018. Styret og administrasjonen skal i fellesskap
finne ut hvordan dette skal kommuniseres ut til korpsene og hvordan en
eventuell søknadsprosess skal foregå.
NM skolekorps brass, janitsjar og drill
NM for skolekorps arrangeres 23. og 24. juni. Eivind H. Hermansen, Nils
Arne Træland og Solveig Borgund vil være til stede på NM i Stavanger.
Ungdomssatsing
Regiontinget til NMF Hordaland vedtok at kr 150 000,- skal settes av til å
hindre ungdomsfrafall i NMF. Regionstyret får fullmakt til å disponere
dette.
Regionrådets innstilling: Orienteringssakene tas til etterretning
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Representasjoner – Korpsjubileum
Saksnr:
Dato:
Møtenr:
Saksbehandler:

17/2017
20. juni 2017
03/2017
Randi Kvinge

Innledning:
NMF Hordaland har mottatt invitasjon til Norheimsund Skulemusikklag sitt 50 års jubileum
søndag 18. juni og Indre Arna Skulemusikklag sitt 60 års jubileum lørdag 17. juni.

Saksutredning:
NMF Hordaland sitt regionstyre har vedtatt å stille på korpsene sine 25-,50,75- og 100-års
jubileum dersom styret mottar invitasjon fra korpsene. Styret deltar også på andre jubileer
dersom det er mulig å få til.

Regionrådets innstilling:
Regionstyret ved Kåre Stokke stiller på Norheimsund Skulemusikklag sitt jubileum.
Ingen styremedlemmer har anledning til å stille på jubileet til Indre Arna Skulemusikklag og
regionen er dermed ikke til stede på jubileet.

Vedtak:
Regionstyret ved Kåre Stokke stiller på Norheimsund Skulemusikklag sitt jubileum.
Ingen styremedlemmer har anledning til å stille på jubileet til Indre Arna Skulemusikklag og
regionen blir dermed ikke representert på dette jubileet.

Representasjon på sommerkurs
Saksnr:
Dato:
Møtenr:
Saksbehandler:

18/2017
20. juni 2017
03/2017
Randi Kvinge

Innledning:
NMF Hordaland har tidligere vedtatt å stille med styrerepresentanter på alle
avslutningskonsertene på sommerkursene i regionen.

Saksutredning:
I sommer arrangeres følgende avslutningskonserter:
Gult kurs Manger: 12. august
Gult kurs Askøy: 30. juli
Rødt kurs Åsane: 13. august
Blått/Svart brasskurs Askøy: 6. august
Blått/Svart brasskurs Manger: 13. august
Blått/Svart Janitsjarkurs Manger: 6. august
Nasjonalt Brassbandkurs Manger: 2. juli
Grått kurs Voss: 6. august

Regionrådets innstilling:
NMF Hordaland stiller med representanter på alle avslutningskonsertene som arrangeres på
sommerkursene i regionen.

Vedtak:
NMF Hordaland stiller med representanter på alle avslutningskonsertene som arrangeres på
sommerkursene i regionen.
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Møteplan for styret til NMF Hordaland
Saksnr:
Dato:
Møtenr:
Saksbehandler:

19/2017
20. juni 2017
03/2017
Randi Kvinge

Innledning:
Forslag til møteplan for NMF Hordaland sitt regionstyre sesongen 2017/2018:
26. og 27. august styreseminar
26. september Regionråd
5. oktober Styremøte
14. november Regionråd
21. november Styremøte
16. januar Regionråd
25. januar Styremøte
13. mars Regionråd
22. mars Styremøte
22. mai Regionråd
31. mai Styremøte

Regionrådets innstilling:
NMF Hordaland vedtar forslag til møteplan for regionstyret sesongen 2017/2018.

Vedtak:
NMF Hordaland vedtok forslag til møteplan for regionstyret sesongen 2017/2018 med
følgende endring: Styreseminaret ble flyttet frem til 10. september.

Fordeling av arbeidsoppgaver i regionstyret
Saksnr:
Dato:
Møtenr:
Saksbehandler:

21/2017
20. juni 2017
02/2017
Randi Kvinge

Innledning:
Styreremedlemmene i NMF Hordaland har ulike arbeidsoppgaver for å dekke inn
representasjonsoppdrag og politisk engasjement i de ulike distriktene som regionen er
inndelt i. Forslag til arbeidsfordeling for det nye styret er vedlagt.

Regionrådets innstilling:
Styrerepresentantene i NMF Hordaland fordeler arbeidsoppgavene mellom seg etter vedlagt
plan.

Vedtak:
Styrerepresentantene i NMF Hordaland vil fordele arbeidsoppgavene mellom seg på
styreseminaret som skal være til høsten.
VEDLEGG: Forslag til arbeidsfordeling for regionstyrerepresentantene i NMF Hordaland.

NMF Hordaland regionstyret 29. jun. 2017

side 4/5

Søknad om støtte til «Trombonemani»
Saksnr:
Dato:
Møtenr:
Saksbehandler:

22/2017
20. juni 2017
03/2017
Randi Kvinge

Innledning:
Manger Folkehøgskule ved Grethe Toneheim har søkt om støtte til trombonesamlingen
«Trombonemani» Arrangementet ble gjennomført lørdag 22. april. Saksutredning:
Søknad (mail) fra Manger Folkehøgskule, datert 19. april 2017:
«No til helga arrangeres det Trombonemani på Manger Folkehøgskule. Det er Norsk
Tromboneensemble frå KORK som er lærarar og det blir ensembler, masterclass og
konserterar for deltakarar og NTE både laurdag og sundag. Det er eit prosjekt dei starta
med for to år sidan med inspirasjon frå 'då KORK kom til bygda'. Dei får støtte frå
Furestiftelsen til å gjere dette. Det er første gong dei kjem til Vestlandet og fhs er med
glede med på dette. Våre utgifter ifm dette er relativt høge i vår målestokk så dette er
rett og slett eit spørsmål om NMF Hordaland kan tenke seg å støtte oss litt her. Vi er 21
deltakarar som alle er medlemmar i NMF. Vi famnar om aldersgruppa 14-60 og alle spelar i
korps; skulekorps, amatørkorps både brass og janitsjar. Kva får de igjen? Speleglede og
fellesskap på tvers av generasjonar, skulekorps- musikantar, musikklinje-elevar,
kulturskule-lærarar, profesjonelle og glade amatører i samspel. Inspirerte og motiverte til
å fortsette å være musikantar, rollemodeller, instruktørar og dirigenter i respektive korps
i NMF Hordaland. Konsert både laurdag og sundag og allment god stemning.
Dersom det kan vera mulig og interessant å støtte oss med nokre kroner er det fantastisk
og då sender eg med største glede meir info om arrangementet, timeplan f eks.
Budsjettramma vår er slik;
utgifter: 27.000,inntekter : deltakeravgift 400,- pr deltakar.
Etter alle monner drar-prinsippet søker vi om alt frå 500,- til 3000,- i støtte til
prosjektet.»

Regionrådets innstilling:
«Trombonemani» ser ut til å være et strålende prosjekt som gir musikalsk påfyll og
opplæring til trombonister i regionen. Men med bakgrunn i at NMF Hordaland ikke er en
bevilgende organisasjon innstiller regionrådet at det ikke gis støtte til prosjektet.

Vedtak:
Med bakgrunn i at NMF Hordaland ikke er en bevilgende organisasjon gis det ikke støtte til
prosjektet «Trombonemani».
Bergen 29. juni 2017
Eivind H. Hermansen (sign.)
Styreleder NMF Hordaland

Sara Sekkingstad (Sign.)
Nestleder NMF Hordaland

Sara Sekkingstad (Sign.)
Nestleder NMF Hordaland

Solveig Marie Borgund (Sign.)
Styremedlem NMF Hordaland

Nils Arne Træland (Sign.)
Styremedlem NMF Hordaland

Sandra Sognnes (Sign)
Styremedlem NMF Hordaland

Knut Johan Onarheim (Sign.)
Styremedlem NMF Hordaland

Randi Kvinge (Sign.)
Daglig leder
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