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Referat 

Møte nr. 2/18 
 
Tid:   Søndag 15.april kl 10–14 
 
Sted:   Røros hotell  
 
Tilstede: Knut Einar Dahl, Bjørn Frode Hansen, Line Nordkvelle, Hilde Sveås, 

Ingolf Rokseth, Øyvind Berg, Grethe Stav, Ola Sivertsen Tveit, Geir 
Ulseth (DL), Håvard Hinsverk (adm.), Gørild Meland (adm.) 

 
 
Kopi:  Kontrollkomite, gen.sek  
  

( = Vedlegg) 

DAGSORDEN: 
 
SAK 1/18: Godkjenning av innkalling     Knut 
  Vedtak: Innkallingen godkjent 
 
SAK 2/18: Godkjenning av dagsorden     Knut 
  Vedtak: Dagsorden godkjent 
 
SAK 3/18: Referat og orienteringssaker     Alle 

 Representasjon (avholdt og planlagt): 3.mars: Klæbu Skolemusikkorps 50 år (Håvard 
Hinsverk), 14.april:Røros Janitsjarorkester 75 år (regionstyret), 14.april: 
Musikklaget Ekko 75 år (ingen), 14.april: Jøa Skolemusikkorps 50 år (ingen), 
21.april: Lånke Musikkforening 100 år (Geir Ulseth) 

 TUK: statusoppdatering v/Bjørn Frode Hansen 
 Adm.oppdatering v/daglig leder  

 Instrumentfond Trondheim Kommune: kr 600.000,- i 2018, søknadsfrist 1.september                                              

 Søknad om drift- og aktivitetstilskudd fra Trøndelag Fylkeskommune: sendt 1.april 

 Søknad om Landsmøtet 2020: AU sendte søknad til forbundsstyret på vegne av NMF 

Trøndelag, søknaden ble innvilget i forbundsstyremøtet.   

 Årsmøte i TRØBUR: vedlagt protokoll      

    

 
SAK 4/18 Landsmøte 2018                                                
        

NMF Trøndelag deltar på NMFs Landsmøte med 7 delegater etter innbetalt 
kontingent pr.28.februar. Landsmøtepapirene er utsendt med lenke til en 
mappe i dropbox: 
https://www.dropbox.com/sh/xnnt1e7459xfuy8/AACDqVUV7uX3OTOTNJlA2
aeQa?dl=0 
 
 
Vedtak: 
1.Landsmøtesakene ble drøftet i møtet og tas til etterretning. 
 

  

  

https://www.dropbox.com/sh/xnnt1e7459xfuy8/AACDqVUV7uX3OTOTNJlA2aeQa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/xnnt1e7459xfuy8/AACDqVUV7uX3OTOTNJlA2aeQa?dl=0
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SAK 5/18: Aktivitetsplan 2018-2020                
        

Aktivitetsplanen er oppdatert i henhold til kjente arrangementer og 
aktiviteter, samt de ønsker og føringer styret har gjort i tidligere 
møter/vedtak. Nytt fra forrige møte er at administrasjonen har lagt inn 
forslag til samlingshelger for TUK, samt at NMF Trøndelag har fått 
Landsmøtet 2020 siste helgen i april. 

 
Vedtak:  
1.NMF Trøndelag vedtar vedlagt aktivitetsplan som drøftet i møtet. 

 
 
SAK 6/18: Regionstevne/festival 2019      
 

NMF Trøndelag inviterte regionens korps til å søke om å få arrangere 
stevne/festival i 2019. Det deles inn i et stevne/festival for skolekorps og 
ett stevne/festival for voksenkorps. Søknadsfrist var 1.april 2018, og det er 
innkommet en søknad fra Byneset Leinstrand Skolekorps om å få arrangere 
regionstevne for skolekorps i juni 2019. I søknaden skriver korpset at 
kapasiteten for stevnet vil bli ca 700 deltakere. Videre er det lagt gode 
planer for innhold og logistikk. 
 
Vedtak: 
1.NMF Trøndelag tildeler Byneset Leinstrand Skolekorps regionstevnet for 
skolekorps 2019. 

 
 
SAK 9/18: Regnskap 2017        
 

Regnskapet for NMF Trøndelag viser et overskudd i 2017 på kr 419.477,- av 
en total omsetning på kr 8.811.831,- 
Egenkapitalen pr.31.12.17 er kr 1.958.970,- 
 
Administrasjonens bemerkning: NMF Trøndelag har også i 2018 budsjettert 
med et noe mindre overskudd, noe som er i tråd med de anbefalinger NMF 
har til egenkapital for regionene. Med en anbefalt egenkapital på 30% av 
omsetning bør det også i de kommende år tilstrebes å øke egenkapitalen 
noe. NMFs økonomimodell er sak på Landsmøtet 2018, og der kan regionens 
økonomi endres slik at det for de kommende år vil bli økte kostnader slik 
saksframlegget er utformet fra forbundsstyret. Viser ellers til selve saken 
som ligger i Landsmøte-mappen. 
 
Vedtak: 
1.Regnskapet for 2017 godkjennes. 

 
 
SAK 10/18: Årsmelding 2017        
 

NMF Trøndelag utarbeider hvert år en årsmelding som beskriver regionens 
administrasjon, aktiviteter, kurs, konferanser, konkurranser og generelle 
medlemstilbud. 
 
 
Vedtak: 
1.Årsmelding  2017 godkjennes med de merknader gitt i møtet. 
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SAK 8/18: Eventuelt. 
 

 Møteplan for styremøter våren/høsten 2018: 4.juni, 3.september, 

22.oktober, 3.desember 

 
 
 
Knut Einar Dahl 
       (sign)             Geir Ulseth  
 Regionleder                                                           (sign) 

                                                           Daglig leder 
 


