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Protokoll  

Møtenr 1/2018 
 
Dato: 22. mars 2018 
Tid: Kl 17.00 

 

Sted: NMF Hordaland, Lars Hillesgate 20A, 5. 
etg. 
 
Til stede: Eivind H. Hermansen, Sara Hamre 
Sekkingstad, Kåre Stokke, Knut Johan Onarheim, 
Sandra Sognnes og Nils-Arne Træland. 
 
Forfall: Siri Kvaleid, Melissa Barone, Solveig Marie 
Borgund  
 

 

Dagsorden 
1.                              
2.   
3.  
4.  

Åpning ved styret: Styreleder Eivind H. Hermansen ønsket velkommen til møtet. 
Godkjenning av innkalling: Innkalling ble godkjent.  
Protokoll S5/2017: Protokollen ble godkjent. 
Godkjenning av saksliste: Saklisten ble godkjent.  

Saksliste – vedtakssaker 
Saksnr. Sakstittel 
01/2018 
 
 
 
 
02/2018 
03/2018 
 
04/2018 
05/2018 
06/2018 
07/2018 
 
 
 
 
 
 
08/2018 
09/2018 
10/2018 
 
 

Representasjoner  
- Sammenslåing av Haus Skulemusikklag og Lonevåg Skulemusikklag:  
Eivind H. Hermansen deltar på møtet.  
- Invitasjon til Flesland Musikklag sitt jubileum:  
Nils-Arne Træland undersøker om han kan delta.  
Aktivitetsplan – Fordeling av representasjonsoppdrag  
Økonomi: Regnskap 2017 (Er til revidering. Ettersendes før møtet) 
Regnskapet ble godkjent. 
Honorar og lønn til styremedlemmer 
Ungdomssatsing 
Rekrutteringsprosjekt 
Landsmøte 
- Handlingsplan 
- Økonomimodell  
Protokoll med saker fra forbundsstyret ettersendes når den er godkjent av 
forbundsstyret. Innkalling til forbundsstyremøtet 8. mars er vedlagt. 
Det blir et eget møte med gjennomgang av landsmøtepapirer. Dette blir 
torsdag 19. april. 
Deltakelse fra regionen på EM brass 
Søknad om EM-støtte fra EBML (Søknad kommer. Ettersendes) 
Hordablæsten 2019 
Vedtak: Styret vedtok å spørre årets tekniske arrangør for Hordablæsten 
om å være teknisk arrangør også i 2019. Daglig leder sender ut forespørsel 
til korpsene om dette.  
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Saksliste – orienteringssaker 
Saksnr. 
 
 
01/2018       
 
 
 
 
 
 
 
 
02/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03/2018 
 
 
 
 
 
04/2018 
 
 
 
 
 
05/2018 
 
 
 
 
 
06/2018 
 
 
 

Sakstittel 
Orienteringssaker 
 
Representasjoner  
- NM janitsjar: Eivind H. Hermansen og Kåre Stokke 
- Ledermøte i NMF: Eivind H. Hermansen, Sara H. Sekkingstad, Randi Kvinge  
- Kløvheim skulekorps sitt 50 års jubileum: Nils Arne Træland 
- Før-NM-konsert til NM janitsjar i Grieghallen: Eivind H. Hermansen og Kåre 
Stokke deltok. 
- Nyttårskonserter med SFMK: Kåre var i Knarvik kyrkje, Sara H.Sekkingstad i 
Håkonshallen og Eivind H. Hermansen var i Fana kulturhus. 
 
Økonomi 
Budsjett 2018 – Vedtatt møte 05/2017  
- Ny gjennomgang på styremøte 01/2018 
 
Oversikt over jubileumsmidler i Hordaland 2018 
Kr 200 000,- Støtte fra Hordaland Fylkeskommune (oktober 2017) 
Kr 100 000,- Ekstra støtte fra Hordaland Fylkeskommune (desember 2017) 
Kr   13 000,- Bergen kommune (desember 2017) 
Kr 250 000,- Bergen kommune (februar 2018) 
Kr 200 000,- Fra NMF sentralt til NMF Hordaland (desember 2017) 
Kr 325 000,- Fra NMF sentralt til NMF Hordaland- tildeling til korpsene – skal 
utbetales direkte til korpsene 
 
I tillegg har regiontinget i Hordaland vedtatt at kr 200 000,- skal brukes av 
egenkapitalen – som da blir av overskuddet fra 2017. 
 
Det er delt ut følgende jubileumsmidler til korpsene:  
Konsertstafett: Kr 235 000,- 
Jubileumsmidler fra NMF Hordaland: Kr 137 000,- 
Jubileumsmidler fra NMF: Kr 325 000,-  
 
 
Distriksmøter 
NMF Hordaland har vedtatt at regionstyremedlemmene skal avholde 
distriktsmøter i løpet av regiontingperioden og skal selv finne dato for 
dette. Fint om dato blir presentert på møtet, slik at det kan lages en 
oversikt over alle møtene fremover.  
 
Frokostmøte med kulturministeren 
Fredag 16. mars deltok NMF Hordaland på Bergen kommune sitt frokostmøte 
på Litteraturhuset i Bergen.  Til stede var representanter fra kulturlivet i 
Bergen og kulturminister Trine Skei Grande. Fra NMF Hordaland: Randi 
Kvinge og Christian Digranes Larsen. 
 
Medlemstall 2017 
Det har vært en positiv medlemsvekst i NMF Hordaland i 2017. Totalt er det 
en økning på 121 medlemmer. I 2016 hadde NMF Hordaland 6359 
medlemmer. I 2017 var det 6480 medlemmer i regionen. Totalt sett var det 
en nedgang i antall medlemmer i NMF i 2017 på 999.  
 
Vinterpokalen  
Drillarrangementet Vinterpokalen ble gjennomført 23.-25. februar. Det var 
360 deltakere med i konkurransen fordelt på ulike klasser. Flere av troppene 
ble kvalifisert til å delta i NM drill i Bergen. Sveio drilltropp er teknisk 
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07/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09/2018 
 
 
 
 
 
 
 
10/2018 
 
 
 
 
 
11/2018 
 
 
 
 
 
12/2018 
 
 
 
13/2018 
 
 
 
 
 
 
 
14/2018 
 
 
 
 

arrangør for arrangementet. Randi Kvinge var NMF Hordaland sin 
representant på arrangementet og var med på premieutdelingen.  
 
Hordaland ungdomskorps (HUK) 
Regionkorpset har hatt en samling i år (5.-7. januar på Strusshamn), og skal 
markere 2018-jubileet med en turné til Hardanger 23.-25. mars. Det spilles, 
under ledelse av korpsets faste dirigent Arvid Anthun, konserter i 
Norheimsund, Voss og Fana i løpet av helgen. Da dette er sesongavslutning 
vil avtroppende medlemmer takkes av på søndagens konsert. Det er for 
tiden 60 spillende medlemmer i korpset, og det arrangeres prøvespill til ny 
sesong torsdag 14. juni. Følgende voksne har vært involvert i regionkorpset: 
Beathe G. Holmefjord, Kåre Stokke, Erika Husebø, Marthe Storemark og 
Christian D. Larsen. 
 
 
Kongekorpset 
Årets kongekorps spiller på åpningen av Festspillene i Bergen onsdag 23. 
mai. Årets kjernetropp består av Krohnengen skoles musikkorps, Strusshamn 
skoles musikklag og Ytrebygda skolekorps. Øvrige skolekorpsmusikanter er 
invitert til å delta gjennom sak på musikkorps.no, sosiale medier og 
brevpost. Det er avtalt øving på Rothaugen skole helgen 5.-6. mai samt 
tirsdag 22. mai. PULSE-teamet involveres i innøving av repertoaret, da det 
er sør-afrikansk musikk som er repertoar. SFMK er også med i år, og kommer 
til å spille en liten avdeling før dronningen kommer, for så å spille sammen 
med kongekorpset. 
 
100 trompeter 
Dette prosjektet er en del av landsfestivalen, men administreres av NMF 
Hordaland. Ole Edvard Antonsen spiller sammen med den ene gruppen, noe 
som er sentralt i markedsføringen. Det er for tiden 76 påmeldte deltagere. 
Vi reklamerer i sosiale medier nasjonalt, og har også sendt ut invitasjon pr 
e-post til alle korps i Hordaland. Svein Henrik Giske har tatt på seg 
oppdraget med å skrive en ny fanfare til anledningen.  
 
Sommerkurs 
Stab til alle kurs er nesten ferdigstilt, med bare noen få stillinger ledig. Når 
det gjelder påmelding varierer denne noe, men ligger jevnt over omtrent 
likt som den var på samme tid i fjor. Det reklameres aktivt gjennom sosiale 
medier, samt e-post og brev til korps i regionen. 
 
HordaAmatøren 
Det er laget sak på musikkorps.no, og åpnet for påmelding. Det reklameres i 
sosiale medier, samt brev/e-post til korps i regionen. Årets konkurranse 
finner sted i Peer Gynt-sal grunnet internt arrangement i Griegsal. Foajeen 
utenfor Peer Gynt er booket til fest i etterkant av arrangementet. 
 
UMM 
Dette arrangeres i samarebid med kulturskolen/kulturskolerådet. Lokaler 
(BGP og Tårnsalen i kulturskolen) er booket til 18. november 2018. 
 
Klangstafetten 
Dette arrangementet er avslutningen på landsfestivalen, og NMF Hordaland 
er involvert i planlegging og gjennomføring. Torstein Aagaard-Nilsen har 
skrevet verket som skal fremføres, og det er hyrt inn hjelpedirigenter som 
skal bistå under øving og avvikling av arrangementet. Det er for tiden 87 
påmeldte korps. 50 korps har enda ikke meldt inn hva de ønsker å være med 
på. 
 
Hordablæsten 
I år er det 68 korps, 127 ensembler og over 330 solister som skal i aksjon i 
løpet av to dager. Det er inngått avtale med dommere i alle 
klasser/konkurranser. I år fordeler dommerne seg i 55 % kvinnelige dommere 
mot 45 % mannlige dommere. Det er svært gledelig at vi på denne måten får 
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22/2018 
 
 
 
 
 
23/2018 

vist frem de dyktige og varierte ressursene vi har i regionen. Hordablæsten 
2018 gjennomføres 14.-15. april i Gireghallen. Teknisk arrangør er blitt 
forespurt om de er interessert i å arrangere Hordablæsten også i 2019.  
Denne saken er løftet opp som vedtakssak nr 10/2018 
 
Bjørgvinkonferansen 
Til årets konferanse er det booket lokaler og rom på Terminus Grand Hotel. 
Følgende foredragsholdere er booket inn: Mads Nordmo Arnestad, Espen 
Opedal, Irene R. Graven, Geir E. Eikenes og Musikk-Miljø. Tema for 
konferansen vil i hovedsak dreie seg om utvikling og styrearbeid, med et 
tydelig fokus på å bruke og inspirere alle de ulike kreftene man har i ethvert 
korpsstyre. Det blir på årets konferanse ikke et spesifikt dirigenttilbud. 
Dette har sammenheng med lav påmelding de siste årene. Valg av 
tema/foredragsholdere er gjort i sammenheng med representant fra 
regionstyret. 
 
Ung i korps 
Det er til årets Ung i korps reservert lokaler og rom på Terminus Grand 
Hotel. Bjørn Sagstad er også i år musikalsk leder, og fokus i år er «Med mål 
og mening». Deltagerne vil få trening i å sette seg realistiske mål, samt 
mulighet til å få en bedre innsikt i hvordan man kan/bør jobbe for å bli best 
mulig på sitt instrument, både individuelt og i gruppe. Det vil i tillegg hyres 
inn 2-3 instruktører/solister; dette er ikke avklart enda. 
 
Evaluering NM brass 2018 
(Gjennomføres på styremøtet) 
 
Musikkorpsenes år 
- Landsfestivalen 2018 – Orientering fra Berit Handegard  
- Klarinettbuffet – Orientering fra Berit Handegard 
 
Praksiselev  
Hedda Lock Hauge har vært praksiselev hos NMF Hordaland i skoleåret 
2017/2018. Tirsdag 20. mars hadde hun sin siste praksisdag. Vi takker for 
flott utført jobb dette skoleåret. 
 
Utlyst stilling som personalsjef  
NMF har utlyst stilling som personalsjef i NMF siden nåværende personalsjef 
Arne Amland blir pensjonist i juli. Det er kommet 46 søkere til stillingen.  
 
Endring i regionstyret 
Varamedlem Ingvild Aagaard-Nilsen har flyttet til Oslo og har i den 
forbindelse trukket seg fra vervet i regionstyret.  
 
Ordførerstafetten 
12 ordførere i regionen er blitt utfordret til å si en hilsen til korpsene i 
Hordaland. Foreløpig er fire blitt forespurt og tre ordfører er blitt filmet. 
Det er Ordfører Marte Mjøs Persen i Bergen, fylkesordfører i Hordaland Anne 
Gine Hestetun og ordfører i Lindås Astrid Aarhus Byrknes.  
 
Distriktsmøter 
Styret har vedtatt å gjennomføre distriktsmøter sammen med korpsene. 
Styremedlemmene oppfordres til å sette av datoer for gjennomføring av 
møter med sine korps.  
 
 
 
 
Regionrådets innstilling: Orienteringssakene tas til etterretning. 

 
                       Vedtak i regionstyret: Orienteringssakene ble tatt til etterretning. 
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Fordeling av representasjonsoppdrag 
 
 
Saksnr:   
Dato:      
Møtenr:  
Saksbehandler:  

 
 
02/2018 
22. mars 2018  
01/2018 
Randi Kvinge  
                                                                               

 
Innledning 
Styremedlemmene fra NMF Hordaland til stede på alle arrangementer i regi av regionen. 
Vedlagt er aktivitetsoversikt og tall på antall representanter det er behov for på de ulike 

aktivitetene.   

 
Saksutredning 
Ingen 

 
Regionrådets innstilling 
Styremedlemmene fordeler representasjonsoppdragene mellom seg.  
 
   
 

DATO AKTIVITET STED  ANT.REPR 

3.03-25.03 HORDALAND UNGDOMSKORPS PÅ TURNÉ HORDALAND 3 

14.04-15.04 HORDABLÆSTEN BERGEN 3 

21.04-22.04 KLARINETTBUFFET BERGEN  

27.04-29.04 
LANDSMØTE OG JUBILEUMSKONSERT I 

OPERAEN 
OSLO 

7 

05.05-06.05 UNG DIRIGENT BERGEN 1 

17.05 GRUNNLOVSDAG NORGE  

23.05 KONGEKORPSET BERGEN 2 

14.06 PRØVESPILL TIL REGIONKORPS BERGEN  

28.06 100 TROMPETISTER PÅ FLØYEN BERGEN 2 

28.06-01.07 LANDSFESTIVALEN BERGEN 9 

28.06-30.06 NM SKOLEKORPS BERGEN 2 

29.06-01.06 NM KORPSDRILL SOTRA 1 

02.07-08.07 NASJONALT BRASSBANDKURS MANGER FHS 1 

26.07-29.07 GULT KURS ASKØY 1 

29.07-01.08 GRÅTT KURS BRASS VOSS FHS 1 

30.07-05.08 BLÅTT KURS BRASS MANGER FHS 1 

 
BLÅTT/SVART KURS JANITSJAR ÅSANE FHS 1 

30.07-04.08 RØDT KURS ASKØY 1 

02.08-05.08 GRÅTT KURS JANITSJAR VOSS FHS 1 

06.08-12.08 SVART KURS BRASS MANGER FHS 1 

08.08-11.08 GULT KURS MANGER FHS 1 

14.09-16.09 HORDALAND UNGDOMSKORPS (samling) HORDALAND 1 

21.09-23.09 BRASSWINDFESTIVAL BERGEN 1 
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29.09 HORDAAMATØREN BERGEN 9 

08.10-12. 10 HØSTFERIE HORDALAND  

20.10 BJØRGVINKONFERANSEN BERGEN 4 

20.10-21.10 UNG I KORPS BERGEN 2 

03.11 SIDDIS STAVANGER 1 

17.11 SOTRAFESTIVALEN SOTRA 1 

 
MANGERFESTIVALEN RADØY 1 

17.11-18.11 FANAFESTIVALEN FANA KULTURHUS 1 

18.11 UMM REGIONAL KONKURRANSE BERGEN 3 

23.11-25.11 HORDALAND UNGDOMSKORPS (samling) HORDALAND 1 

25.11 HUK JUBILEUMSKONSERT BERGEN 9 

01.12-02.12 UNG DIRIGENT BERGEN 1 

 
Vedtak i regionstyret 
Styremedlemmene som er til stede på møtet har gitt tilbakemelding på 
hvilke representasjonoppdrag de kan delta på. Daglig leder sender ut ny 
oversikt over hvilke representasjonsoppdrag som gjenstår.  

 
Lønn og honorar til styrerepresentanter  
 
 
Saksnr:   
Dato:      
Møtenr:  
Saksbehandler:  

 
 
04/2018 
22. mars 2018  
01/2018 
Randi Kvinge  
                                                                               

 
Innledning 
Styremedlemmene i NMF Hordaland deltar på ulike representasjonsoppdrag i forbindelse 
med styrevervet i NMF. Enkelte representanter er også med som aktivitetsledere i 
forbindelse med ungdomsarrangementer over flere døgn, flere helger i året. Det blir 
dermed en skjevfordeling i forhold til tidsbruk, ansvar og oppgaver for de ulike 
styremedlemmene.  
 

Saksutredning 
For regionen er det store besparelser på å bruke styremedlemmer på gjennomføring av 
arrangementer, men det bør vurderes om også styremedlemmer som deltar som 
aktivitetsledere bør honoreres på samme måte som andre medarbeidere på arrangementer.   
Dersom styremedlemmer får honorar for å delta som aktivitetsledere (samme sats som 
dagsats på sommerkurs) vil dette føre til en ekstra kostnad i året på rundt kr 40 000,-.  

 
Regionrådets innstilling 
Styret vedtar at dersom styremedlemmer jobber som aktivitetsledere på NMFs 
arrangementer skal det skrives arbeidskontrakt med den enkelte, og honoreres ut fra 
gjeldende satser for arrangementet.  
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Vedtak i regionstyret: 
Styret har vedtatt at dersom styremedlemmer jobber som aktivitetsledere på NMFs 
arrangementer skal det skrives arbeidskontrakt med den enkelte, og honoreres ut fra 
gjeldende satser for arrangementet.  

 
 
Ungdomssatsing i regionen 
 
 
Saksnr:   
Dato:      
Møtenr:  
Saksbehandler:  

 
 
05/2018 
22. mars 2018  
01/2018 
Christian Digranes Larsen  
                                                                               

 
Innledning 
Regionstinget i Hordaland har satt av kr 150 000,- i den hensikt å jobbe med å hindre 
ungdomsfrafall i aldersgruppen 14-19 år, og finne effektive og gode virkemidler for å 
motivere og inspirere til å fortsette. Dette skal gjøres frem mot neste regionting. 
 

Saksutredning 
NMF Hordaland mener at dem som best kan mene noe om ungdomsfrafall og effektive tiltak 
for å hindre dette, er ungdommen selv. For å undersøke ulike faktorer knyttet til 
ungdomsfrafall, samt finne tiltak og virkemidler som kan treffe ønsket medlemsgruppe, er 
det derfor viktig med stor grad av ungdomsmedvirkning i denne prosessen. Tanken er at 
denne arbeidsgruppen skal jobbe med å identifisere årsaker til nevnte frafall, samt 
utarbeide noen tiltak for å hindre det og sikre motivasjon til å fortsette i korps. Prosjektet 
vil være i samsvar med NMFs handlingsplan, samt ungdomsstrategien som er under 
utvikling. 

 
Regionrådets innstilling 
NMF Hordaland foreslår at midler på kr 150 000,- øremerkes en arbeidsgruppe bestående av 
ungdomsrepresentanter fra medlemskorps i regionen samt musikkonsulent fra NMF 
Hordaland. Disse representantene vil velges ut gjennom en søknadsprosess administrert av 
NMF Hordaland. Midlene vil benyttes til 1-2 samlinger, eventuelle eksterne kursholdere 
samt utprøving av aktuelle tiltak i regionen. Tenkt progresjon i prosjektet er å få satt 
sammen en arbeidsgruppe og en samling i løpet av våren 2018, slik at det kan være mulig å 
prøve ut tiltak i løpet av sesongen 2018-2019. Prosjektet vil deretter i første omgang 
avsluttes med en samling tidlig vår 2019, hvor tiltakene som har vært utprøvd evalueres. 
 

Vedtak i regionstyret 
NMF Hordaland vedtar at det skal settes ned en arbeidsgruppe bestående av 
ungdomsrepresentanter fra medlemskorps i regionen samt administrasjonen i NMF 
Hordaland. Disse representantene vil velges ut gjennom en søknadsprosess administrert av 
NMF Hordaland. Midlene vil benyttes til 1-2 samlinger, eventuelle eksterne kursholdere 
samt utprøving av aktuelle tiltak i regionen. Tenkt progresjon i prosjektet er å få satt 
sammen en arbeidsgruppe og en samling i løpet av våren 2018, slik at det kan være mulig å 
prøve ut tiltak i løpet av sesongen 2018-2019. Prosjektet vil deretter i første omgang 
avsluttes med en samling tidlig vår 2019, hvor tiltakene som har vært utprøvd evalueres. 
Summen som er avsatt til dette er kr 150 000,-.  
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Rekrutteringsprosjekt 
 
Saksnr:   
Dato:      
Møtenr:  
Saksbehandler:  

 
06/2018 
22. mars 2018  
01/2018 
Christian Digranes Larsen  
                                                                               

 
Innledning 
NMF Hordaland hadde i 2017 positive tall med aspirant vekst i regionen. Dette er 
medlemmer som det må jobbes aktivt for å beholde, i tillegg til viktigheten av å jobbe 
kontinuerlig for å stadig rekruttere nye medlemmer. 
 

Saksutredning  
NMF Hordaland synes det er viktig med en langsiktig plan for rekrutteringsarbeid i regionen. 
Med prosjektbasert planlegging over tid er det enklere å kvalitetssikre 
rekrutteringsarbeidet. Dersom dette rekrutteringsarbeidet settes ut til eksterne 
grupper/musikere er det også enklere å justere og videreutvikle prosjektet underveis, og 
sikre at det rekrutteringstilbudet som gis er likest mulig for våre medlemmer. 
 

Regionrådets innstilling 
NMF Hordaland foreslår at det settes av midler til å utvikle et rekrutteringsprosjekt til bruk 
i regionen. Intensjonen er at dette lyses ut med klare retningslinjer fra NMF Hordaland, og 
at aktuelle grupper/musikere/lærerkrefter deretter sender inn sine prosjektbeskrivelser 
som behandles av administrasjonen i NMF Hordaland på lik linje med andre søknader. Det 
vil eventuelt bli utarbeidet en plan for bruk av disse lærerkreftene i samråd med korpsene i 
regionen. NMF Hordaland forslår at dette prøves ut i perioden 2018-2019. 
 
  

Vedtak i regionstyret 
NMF Hordaland har vedtatt at det settes av midler til å utvikle et rekrutteringsprosjekt til 
bruk i regionen. Intensjonen er at dette lyses ut med klare retningslinjer fra NMF 
Hordaland, og at aktuelle grupper/musikere/lærerkrefter deretter sender inn sine 
prosjektbeskrivelser som behandles av administrasjonen i NMF Hordaland på lik linje med 
andre søknader. Det vil eventuelt bli utarbeidet en plan for bruk av disse lærerkreftene i 
samråd med korpsene i regionen. Dette skal prøves ut i perioden 2018-2019. 

 
 
Saker til landsmøte 2018 
 
Saksnr:   
Dato:      
Møtenr:  
Saksbehandler:  

 
07/2018 
22. mars 2018  
01/2018 
Randi Kvinge 
                                                                               

Innledning 
27. og 28. april gjennomføres NMFs landsmøte på Fornebu. I den forbindelse stiller NMF 
Hordaland med 7 delegater + daglig leder og musikkonsulent. Landsmøtesakene er allerede 
sendt ut, og på styremøte nr 1 blir forslag til ny handlingsplan og ny økonomimodell 
presentert. De øvrige sakene til  
 

Saksutredning  
Se vedlagte saksdokumenter til landsmøtet.  
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Regionrådets innstilling 
Forslag 1 til vedtak: 
Styret i NMF Hordaland tilslutter seg følgende: 

1) Forslag til ny økonomimodell 
2) Forslag til ny handlingsplan 

 
Forslag 2 til vedtak: 
Styret tar sakene til orientering og utsetter behandlingen av sakene til fredag 19. april.  
 

Vedtak i regionstyret 
Styret tar sakene til orientering og utsetter behandlingen av sakene til fredag 19. april.  
 

 
 
Deltakelse fra regionen på EM brass  
 
Saksnr:   
Dato:      
Møtenr:  
Saksbehandler:  

 
08/2018 
22. mars 2018  
01/2018 
Randi Kvinge 
                                                                               

Innledning 
4. og 5. mai er det EM for brassband i Utrecht i Nederland. Eikanger-Bjørsvik Musikklag er 
regjerende europamester og skal derfor delta i årets EM brass. I tillegg er Stavanger Brass 
Band kvalifisert til å delta.  
 

Saksutredning  
I forbindelse med at det er et korps fra regionen, kan det være aktuelt at NMF Hordaland er 
representert på arrangementet.  
Det er reservert billetter til konkurranse og festkonsert for tre personer.  
Reise og opphold per person vil bli ca 12 000,-.  
 
 

Regionrådets innstilling 
NMF Hordaland stiller med to representanter på EM brass.  
 

Vedtak i regionstyret 
Dersom det er mulig å få til stiller NMF Hordaland med to representanter på EM brass.  

 
 
Årets miljøskaper 2017  
 
Saksnr:   
Dato:      
Møtenr:  
Saksbehandler:  

 
10/2018 
22. mars 2018  
01/2018 
Randi Kvinge 
                                                                               

Innledning 
Hvert år under Hordablæsten deler NMF Hordaland ut prisen Årets miljøskaper til en 
skolekorpsmusikant som gjør en ekstra innsats for å skape godt miljø i korpset sitt. I år er 
det tre nominerte kandidater til prisen. Prisen er på kr 5000,- Se vedlegg.    
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Saksutredning  
Kriterier for prisen:  

Bidrar til å skape et bedre miljø i korpset. 

Bidrar til at flere vil være med i korpset. 

Kommer med ideer til fellesaktiviteter. 

Er engasjert og engasjerer andre. 

Er inkluderende i sin væremåte. 

Virker samlende for miljøet. 

Har godt oppmøte. 

Har glimt i øyet. 

 
Regionrådets innstilling 
De nominerte kandidatene sendes ut på mail til styremedlemmene, og det blir gitt 
tilbakemelding til administrasjonen. Det blir så tatt en helhetlig vurdering om hvem som 
skal bli utnevnt som Årets miljøskaper 2017.  
 

Vedtak i regionstyret 
De nominerte kandidatene sendes ut på mail til styremedlemmene, og det blir gitt 
tilbakemelding til administrasjonen. Det blir så tatt en helhetlig vurdering om hvem som 
skal bli utnevnt som Årets miljøskaper 2017. 
 
  
Bergen 19. april 2018 

 
Eivind H. Hermansen (S)                                           Sara Hamre Sekkingstad (S) 
Styreleder NMF Hordaland                                        Nestleder NMF Hordaland                                         
 
 
Kåre Stokke (S)                                                        Solveig Marie Borgund (S) 
Styremedlem NMF Hordaland                                    Styremedlem NMF Hordaland  
 
 
Nils Arne Træland                                                    Sandra Sognnes (S)      
Styremedlem NMF Hordaland                                    Styremedlem NMF Hordaland  
 
 
Knut Johan Onarheim (S) 
Styremedlem NMF Hordaland  
 
 
Randi Kvinge (S) 
Daglig leder NMF Hordaland  

 

 


