
 

 

 

 
 

 

Referat fra styremøte 

Møte nr. 2 - 2018  

Tid:   20-21. oktober 2018 
Sted:   Radisson BLU Tromsø 
Tilstede:  Tore Stenersen, Inger Dalheim, Emil Mahrun (med på video). Anett Osnes Fause, vara. 

Generalsekretær og president deltok også på deler av møtet via video. 
Forfall: Bjørn Inge Nymo Berg, Ellen Holandsli Engenes, Elise Rushfeldt.  
 

SAK 08/18: Godkjenning av innkalling - Godkjent 
SAK 09/18: Godkjenning av dagsorden - Godkjent           
SAK 10/18: Godkjenning av referat fra styremøte 23.03.2018  
   
SAK 11/18: Orienteringssaker (muntlig) fra daglig leder          

 Jubileumsarrangementer og 2018 så langt – Det har vært mange flotte arrangement i landsdelen vår. 

 Økonomirapport 

 Økonomisk situasjon så langt. Christina informerte om hvordan støtte til grunnleggende aktiviteter 

slik som styremøter og deltakelse på landsmøte fra NMF nasjonalt har vært gitt så langt i år. 

  

SAK 12/18: Drøftingssak: Arbeidsoppgaver for styremedlemmer. 

 Gjennomgå styreinstruks vedtatt på regionstyremøte. 

 Sette klart definerte oppgaver for hvert styremedlem 

o Hvert medlem må ha sitt område de skal ha kontakt mot.  

o Utarbeid en standard smørbrødliste over hva slags info som bør presenteres i møte med 

medlemskorpsene.  

 Kartlegge arenaer hvor styremedlemmer kan og bør være tilstede og   representere. 

o Muligheter for at korpsene kan invitere et regionstyremedlem til å delta på et styremøte 

enten på video eller ved oppmøte dersom det er spesielle saker korpset trenger hjelp til. 

Lage en struktur på dette. 

o Korpsmøter bør i hovedsak legges til eksisterende arrangementer. Det må settes av tid til 

dette, som ikke kolliderer med andre aktiviteter. 

 Sette møteplan fram mot regiontinget 

o Videomøte 19 november klokka 20.00 -21.00 

o Videomøte 21. januar 2019 klokka 20.00 – 21.00  

o Fysisk møte tilknyttet Nordlysdrilliaden 16-17 mars 

  

 
SAK 13/18 Drøftingssak: Regiontinget 2019 

 Tinget arrangeres i Bodø, 27-28 april 

 Faglig seminar på tinget –følgene innhold foreslås: 
o Søke penger, ved Christian Børresen fra forbundsstyret 

o Lage et faglig program der hovedtema er rekruttering og at vi etter felles innledning deler i 2 

grupper med fokus på enten skolekorps (og foreldre) eller voksenkorps. 

 Sjekke muligheten for å ha et instruktørkurs for ungdommer parallelt med tinget.  

 Innkalling til tinget skal være medlemmene i hende senest 16 februar. 
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 Saker innmeldt av styret: 

o Redusere antall hovedmedlemmer i regionstyret, dersom dispensasjon fra forbundsstyret 

innvilges. 

 Saker fra medlemmer skal være regionen i hende senest 16 mars.  

 Styremedlemmers tilstedeværelse og oppgaver under tinget fastsettes når sakene er klare. 

 Valgkomiteen er i gang med å jobbe fram mot valg av nytt regionstyre.  

 
SAK 14/18 Drøftingssak: Strategi for NMF Nord-Norge.  

 Jobbe fram noen retninger for regionen.  

 Hvordan kan vi nå medlemmene våre best mulig: 

o Christina lager en oversikt over korpsene, spesielt hvilke korps som ikke deltar på NMF-

arrangementer. 

  Hvilke aktiviteter er det viktigst at vi holder på med? 

o Basisaktivitetene som sommerkurs og regionkorps er viktige aktiviteter. NMF Nord-Norge 

skal videreføre Dirigentnettverk. 

o Være der hvor korpsene er slik som Korpsmøter (se sak 12) 

 

 Hvordan kan vi jobbe best for å forbedre den økonomiske situasjonen? 

 Vi må nyttiggjøre oss prosjektet som kjøres sentralt i NMF med inntektsbringende arbeid. Vi må 

knytte kontakt mot de regionene som lykkes særlig godt med dette og dra nytte av deres 

kompetanse. Tenke større når vi søker om penger, både prosjekter og beløp. 

 Hvordan kan vi best profilere NMF Nord-Norge? 

 Markering av jubileum for korpsene i regionen.  

o Inger lager en oversiktskalender for når korpsene har jubileum.  

o Styret avklarer rutiner for hvilke jubileer som markeres og hvilken oppmerksomhet de skal 

få. 

 
SAK 15/18 Drøftingssak: Aktivitetsplan for NMF Nord-Norge 2019 og skisse for 2020  

 Planen skal inneholde NMF Nord-Norges aktiviteter, datoer for regionstyremøter, samt ulike frister, 

både søknadsfrister og påmeldingsfrister. 

o Christina setter opp et forslag til oppsett for dette.  

o Denne bør helst ligge visuelt på NMF Nord-Norges nettsider. Christina sjekker om dette er 

mulig. 

 
SAK 16/18 Eventuelt 

 Revidering av reglement for regionkonkurranse for korps: 

 Vi skal vurdere om vi tilpasser vårt reglement til revidert reglement for NM.     

o Reglementet bør si noe om å slå sammen korps på konkurransen. 

o Gjennomgå dispensasjon for antall deltakere over 19 år i skolekorpsklassen. 

 Tydeliggjøre kriterier for medlemskap i regionkorpsene. Medlemmene må være med i sitt lokale 

skolekorps. Ved manglende tilbud i nærområdet, kan dispensasjon gis etter avtale.   

 
Tore Stenersen/s                                                            Christina Solheim Karstad /s        
Nestleder                                                            daglig leder  


