Referat
Dato
Møtenr.
Sted
Tilstede
Fra Regionstyret
Fra administrasjonen
Forfall

17.01.2017
1
Kontorlokalene til NMF Rogaland
Liv Elgheim, Sindre Skjøld, Cesilie Mørch Olsen, Brit Iren
Meland, Siv Astri Lekvam, Britt Helen Furøy og Svanlaug
Mæland
Lilli Anne J. Grong
Erik Gotfredsen, Ralf B. Husebø, Arne S. Mossige, Leif
Helge Olsen

Godkjenning
Innkalling godkjent.
Agenda godkjent.

Referatsaker
01/18 Orientering fra kontrollkomitéen
Eli Aleksandersen og Bjarne Roar Birkeland fra kontrollkomitéen orienterte om
kontrollkomitéens arbeid og gikk gjennom deres forslag til arbeidsinstruks.
Kontrollkomitéens arbeid er regulert av organisasjonens vedtekter. Komitéen skal i
utgangspunktet føre kontroll av årsrapport og regnskap, og skal lage sitt eget
årshjul.
Kontrollkomitéen kan også være en samarbeidspartner i saker som angår vedtekter,
økonomi og handlingsplanarbeid.
Kontrollkomitéen ønsker en tilbakemelding på sjekkliste for gjennomgang og
kontroll av regnskapet før årsregnskapet er klart. Daglig leder følger opp dette med
økonomiavdelingen.
Kontrollkomitéen ønsker tilbakemelding på arbeidsinstruksen etter at den har blitt
gjennomgått i et regionstyremøte.

Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning. Daglig leder kontrakter økonomiavdeling for å
få innspill til sjekkliste. Arbeidsinstruksen blir gjennomgått i neste
regionstyremøte.
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02/18 Orientering fra administrasjonen
Administrasjonen arbeider med kommende arrangement som Bedre Korps!, RM, NM
skolekorps brass og jubileumsarrangement.

Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

Vedtakssaker
03/18 Rogalandsmesterskapet for skolekorps 3.-4. mars
Gjennomgang av arrangementet
Arrangementet og informasjon fra musikkorps.no om arrangementet ble
gjennomgått.
Stavanger Fotoklubb
Administrasjonen kontakter Stavanger Fotoklubb og Oddvard Drange for å høre om
de har anledning å ta bilder og video under arrangementet.
Styrets oppgaver
Daglig leder noterte seg medlemmenes ønskede oppgaver, og fordeler oppgavene
ut i fra dette.

Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning. Daglig leder følger opp vedtatte oppgaver.
Datoer for fremtidige RM legges ut på musikkorps.no

04/18 Sparebankstiftelsen – Sparebank 1
Søknadsperiode for sparebankstiftelsen – Sparebank 1 er 19.02-19.03. Styret fikk en
orientering om stiftelsens prioriteringer fremover.

Vedtak:
1. Administrasjonen oppfordrer medlemskorpsene i Rogaland til å søke midler til
tiltak som inkluderer alle og som bidrar til gode oppvekstvilkår.
2. NMF Rogaland søker midler til sommerkursfond.

05/18 Landsmøte 2018
Landsmøtet åpner fredag 27.04 kl 12.00, og avslutter 29.04. kl 16.00.
Landsmøtedeltakerne inviteres til jubileumsforestilling i Operaen 29.04. kl 18.00.
NMF Rogaland kan i henhold til antall medlemmer i regionen stille med 6 delegater.
I tråd med tidligere vedtak inviteres hele styret med til Landsmøte.

Vedtak:
1. Regionstyreleder velger delegater.
2. Delegatene innkalles til møte onsdag 25. april for gjennomgang av sakene.
3. Daglig leder bestiller billetter i dialog med hver enkelt delegat/observatør.
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06/18 Rogaland Ungdomskorps
Stillingsannonse dirigent
Stillingsannonsen ble gjennomgått. Regionstyret ønsker at følgende punkt tas med:
- Det er en fordel at søkeren er bosatt i Rogaland
- Stillingen er et engasjement for en treårsperiode, med mulighet for
oppsigelse fra begge parter i perioden.
- Søknadsfrist 15. mars
Annonsen publiseres på musikkorps.no og deles i passende grupper på facebook og i
RM programmet (både i trykket program og program.no)
Regionkorpskonkurranse
Regionstyret er positive til at RUK skal delta i regionkorpskonkurransen i Oslo
26.-28 april 2019.
Regionstyremedlemmer oppfordrer administrasjonen til å tenke nøye gjennom
reiseruten slik at den blir enklest mulig for musikantene fra hele fylket.

Vedtak:
1. Stillingsannonsen publiseres med endringer fremkommet i møtet.
2. RUK deltar under regionkorpskonkurransen i Oslo 26.-28. april 2019.

Drøftingssaker
07/18 Bedre korps!
Punkter fra evaluering/drøfting
-Hotellet: Fungerte bra.
-Skolekorps-voksenkorps – Bør være en felles bolk om rekruttering
-Tidspunkt? Er januar et dårlig tidspunkt for en slik konferanse? Mange er på vei ut
av styret. Er tidlig høst et bedre alternativ?
-Bør distriktsmøtene arrangeres som temakvelder?
Forslag til tema: Kurs rettet mot nye styremedlemmer.
-Større fokus på innhold for dirigentene – regionale dirigentnettverk
-Ungdom – tillitsvalgt opplæring bør med – Forberedende styrearbeid.

Vedtak:
Saken ble drøftet uten vedtak. Saken tas opp igjen i et annet regionstyremøte.

Orienteringssaker
08/18 Nytt fra distriktene
Nærbørevyen har premiere 1. mars. 13 forestillinger.

09/18 Representasjon
Ingen representasjon siden forrige regionstyremøte.

10/18 Ledermøtet
Saker til ledermøtet i Oslo 20.-21. januar. Liv Elgheim og Cesilie M. Olsen deltar.
-Bli bedre – veien videre
-Status musikkorpsets år
-NMFs Handlingsplan
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-Varslingsrutiner og beredskap (#metoo)
-Landsmøtesak fra NMF Øst (større fokus på inntektsbringende arbeid)
-Ny økonomimodell

11/18 Bli bedre!
Frakkagjerd Skolekorps starter opp med korpsbyggingsprogrammet Bli bedre!
Januar 2018. Programmet gjennomgår en evaluering.

12/18 UMM
Landsfinalen UMM arrangeres på Norges Musikkhøgskole 20.-21. januar.
Fra Rogaland deltar:
Fredrik Fluge James, valthorn, Eiganes Skolekorps
Magnus von Brandis, altsaxofon, Stangeland Skolekorps
Skage Rollheim Larsen, skarptromme og marimba, Tasta Skolekorps

13/18 Noter til korpsene på Jæren
Svein Fjermestad fra Vigrestad Skulekorps, utdannet lærer, spiller i EikangerBjørsvik Musikklag, arrangerer og komponerer musikk for skolekorps.
I Musikkorpsenes år ønsker Svein Fjermestad og gi et stykke til korpsene på Jæren.
Han ønsker noe betaling for notene, og har vært i kontakt med administrasjonen
om vi har anledning til å stå som (med) søker i søknader til sparebankene på
Jæren.

14/18 Status 2018 prosjekt
Cd- innspilling
Innspilling i Kuppelhallen 14.-15. april. Venter bekreftelse fra et korps før epost
ang. valg av marsj sendes ut. Sindre Skjøld og musikkonsulent Jonas S. Rogne er
ansvarlig for prosjektet.
Liv Elgheim og Cesilie M. Olsen er tilgjengelige under innspillingen.
Cd kan være klar til 17. mai dersom alt grafisk arbeid er på plass.
Cd-cover
Svanlaug Mæland og Cesilie M. Olsen sender over tidligere arbeid fra personer som
kan være aktuelle til å utforme cd-coveret.
Turné
Lokaler
Jørpeland – Torghuset er ledig og booket
Egersund – Egersund Arena er ledig og booket
Tysvær – Har fått nei, men har sendt ny henvendelse etter dialog med UKM.
UKM er samme helg og har booket storsalen lørdag og søndag, men de skal være
ferdige til kl 16.00. Vår konsert starter kl 18.00.
Korps
Henvendelse er sendt til korps ang. deltakelse. De har fått frist 31. januar til å gi
tilbakemelding.
Så langt har et korps i Egersund og et korps på Tysvær gitt tilbakemelding.
Deltakelse fra styret
NMF arrangerer disse konsertene, og da er det naturlig at oppgaver som f. eks
billettsalg ivaretas av oss. Noen i styret som kan stille på de ulike konsertene.
Daglig leder vil delta på alle konsertene.
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Instrumentaldag
Arrangeres 25. august på Nærbø, Eiganes og i Haugesund.

Forsvarets Musikk
Forsvarets musikk, Sjøforsvaret, skal ha skolekonsertturné i uke 39. Konserter i
nordfylket er under planlegging.

Eventuelt
15/18 Eventuelt
Sommerkurs
Svart kurs er fulltegnet i noen instrumentgrupper.
Tiltak som i 2017:
- Reisestøtte til deltakerne på venteliste.
- Musikanter med sitt første år på svart, får tilbud om å delta på blått kurs.
NMF Rogaland, 25/01/18

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