
 

 

 

 
 

 

Referat fra styremøte 

Møte nr. 3 - 2018  

Tid:   19. november 2018 kl 20.00-21.00 
Sted:   Video https://conference.videonor.net/nmf/   nn.nmf@vnor.net  
 
Tilstede:  Tore Stenersen, Inger Dalheim, Emil Maruhn, Anett Osnes Fause, vara. 
Forfall: Elise Rushfeldt, Bjørn Inge Nymo Berg, Ellen Holandsli Engenes. Daglig leder 

måtte melde forfall pga. sykdom. 
 

DAGSORDEN: 
 

SAK 17/18: Godkjenning av innkalling - Godkjent            
SAK 18/18: Godkjenning av dagsorden – Godkjent            
SAK 19/18: Godkjenning av referat fra styremøte 22-21.10.2018 - Godkjent 
   
SAK 20/18: Orienteringssaker (muntlig) fra daglig leder -           

Årsrapport 2018 – under arbeid  
Tilbakemeldinger fra Nordnorsk Høstspill 2018 
Oversikt over korps og hvem som deltar på NMF-arrangementer 

 Denne saken utgikk pga sykdom, daglig leder sender i stedet en orientering på epost 

til styret i etterkant. 

     
SAK 21/18: Drøftingssak: Revidering av reglement for korpskonkurranser, vurdere 

regionalt reglement opp mot nylig revidert NM-reglement. 
 

         Reglement for Nordnorsk Mesterskap ble revidert og tilpasset nåværende 

konkurranseform. Daglig leder lager et revidert utkast som legges fram til endelig 

godkjenning i neste møte. Tilsvarende revisjon av drillkonkurransen skal gjøres i 

neste møte.  

 
  

SAK 22/18 Drøftingssak: Regiontinget 2019 

 Jobbe med innhold i rekrutteringsworkshopene.  

 Skal middag lørdags kveld inngå i reisefordeling eller dekkes av hver enkelt deltaker? 

 

 Det ble gjort en oppdatering av hva som er utført av planlegging til nå. Det ble 

bestemt at middag lørdag skal inngå i reisefordelingen. Det foreslås at det gjøres 

framstøt for å få sponsor til gjennomføring av tinget, for å holde utgifter nede. Det vi 

være midler som kommer alle korpsene i Nordnorge til gode, siden det praktiseres 

fordeling av utgiftene.  

 
SAK 23/18 Drøftingssak: Videre arbeid med huskeliste for infomøter med korpsene 
 

      Tore og Emil skal til neste styremøte utarbeide forslag til en liste over ting som bør 

være i fokus når styret har dialog med medlemskorps. Listen skal så vedtas på neste 

møte.  
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SAK 24/18 Drøftingssak: Regler for medlemskap i regionkorps. 
 

         Det spesifiseres klart i retningslinjer for regionskorps at man må være medlem i 

skolekorps for å delta i regionskorps. Det kan søkes dispensasjon som behandles av 

daglig leder og produsent for det aktuelle regionskorpset.  Behandlede søknader skal 

refereres til styret i påfølgende styremøte. Retningslinjene skal finnes tilgjengelig på 

nettsiden linket opp mot informasjon som omhandler regionskorpsene. 

 Daglig leder undersøker om det finnes noe skriftlig på dette og setter opp et forslag til 

reglement avhengig av dette. 

 
 
SAK 25/18 Eventuelt – ingen saker 
 
 
 
 
 
   
 
Tore Stenersen/s                                                            Christina Solheim Karstad /s        
Nestleder                                                            daglig leder  
 
 
 


