Referat
Dato
Møtenr.
Sted
Tilstede
Fra Regionstyret
Fra administrasjonen
Forfall

06.06.2018
4
Kontorlokalene til NMF Rogaland
Liv Elgheim, Ralf B. Husebø, Sindre Skjøld, Cesilie M.
Olsen, Brit Iren Meland, Leif Helge Olsen, Svanlaug
Mæland, Erik Gotfredsen og Arne S. Mossige
Lilli Anne J. Grong
Britt Helen Furøy og Siv Astri Lekvam

Godkjenning
Innkalling godkjent.
Agenda godkjent.

Referatsaker
44/18 Orientering fra administrasjonen
-Siden forrige regionstyremøte har administrasjonen deltatt på Landsmøte i Oslo og
EM Brass i Utrecht.
-I perioden har det blitt jobbet med sommerkurs, NM skolekorps, Dirigentuka og
2018- prosjekt.
-Musikkonsulent Jonas S. Rogne har jobbet med å ferdigstille tildelingsgrunnlaget
til Instrumentfondet.
- Daglig leder Lilli Anne J. Grong har deltatt på møte med NM- prosjektledere og
generalsekretær ang. NM reglement.
- Daglig leder har deltatt på møte ang. historieinnsamling og kick-off for dette på
Arkivenes hus.
- Administrasjonen deltar på Blåsekonferanse i regi av Senter for Talentutvikling
7. og 8. juni. I år arrangeres konferansen på Stavanger Kulturskole.

Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

Vedtakssaker
45/18 Utviklingsprisen
Det var 14 søkere til Utviklingsprisen 2018. I anledning Musikkorpsenes år 2018 ble
det vedtatt å dele ut tre priser for 2018. Kriteriene oppdateres før neste utlysning i
2019. Utviklingsprisen 2018 deles ut under svart kurs sin avslutningskonsert i
Kuppelhallen 4. august kl 15.00.
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Sindre Skjøld og Cesilie M. Olsen tilhører korps som har søkt om prisen og deltok
ikke i behandlingen av saken.

Vedtak:
1. Utviklingsprisen 2018 tildeles Haugesund Janitsjarorkester, Jåtten Skolekorps
og Tasta Skolekorps
2. På grunnlag av diskusjonen i møtet skriver daglig leder begrunnelser for
tildelingen som sendes til godkjenning av Liv Elgheim og Ralf B. Husebø
3. Daglig leder hører med korpsene som får tildelt prisen om søknadene kan
publiseres på musikkorps.no
4. Til 2019 oppdateres kriteriene til følgende:
Kr 10 000,- tildeles et korps som har vist en utvikling over tid innen ett eller flere
av følgende områder
Søknad til vinneren vil bli publisert på musikkorps.no etter tildeling er foretatt.

46/18 RM 2019
Evaluering
Stort sett gode tilbakemeldinger fra korpsene. Evalueringen tas frem igjen før
planlegging av RM 2019.
Positivt for konferansierer og ha omtale av korpset. Konferansieren trekker ut det
den selv vil si ut i fra innsendt informasjon.
Konferansier under festkonsert tar opp mobilbruk under konserten - Konsertvett og
begrenset bruk.
Rutiner for telling på samspillseminar må forbedres. Musikantene må telles når de
går ut av bygget og inn i bygget.
Henvendelse fra Bogafjell skolekorps.
Bedømming: Retningslinjer for dømming er offentlige. De blir sendt dommerne i
forkant av konkurransen og blir gjennomgått på dommermøtene konkurransedagen.
Korps som evt. klager blir bedt om å sende inn dommerkommentarene slik at vi kan
vurdere å ikke benytte dommeren igjen.
Divisjonsdeling: Administrasjonen skal bli tydeligere i invitasjonen og etter
påmelding er foretatt for å sørge for en jevnere fordeling spesielt i
brassdivisjonene hvor 4. divisjon er stor sammenliknet med 2. og 3. divisjon.
Det blir ikke opprettet en 5. divisjon.
Solist- og ensemblekonkurransen
Flertallet i evalueringen fra korpsene ønsker at solist- og ensemble RM arrangeres
samme helg som korpskonkurransen.
Administrasjonen kan vurdere å sette begrensninger på deltakelsen i solist- og
ensemble RM.
Kan invitasjonen tydeliggjøres noe med tanke på hvem som bør delta i solist- og
ensemble RM? Styret bør oppfordre dirigent og spillelærer til å delta i prosessen.
Teknisk dugnadskorps
Sola Brass Band får tilbud om å være teknisk dugnadskorps også for RM 2019.
Priser/deltakeravgift
Korpsavgiften tas bort, og deltakerprisen for musikanter i hovedkorps og
juniorkorps samt deltakelse på samspillseminar økes til kr 250,- per deltaker
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Solist økes til kr 200,- per solist og deltakelse i ensemble økes til kr 100,- per
musikant.
Inklusiv i deltakeravgiften vil det da være opptak av hovedkorps og juniorkorps.
Opptaket blir sendt som lenke for nedlasting og ikke cd.

Vedtak:
1. Evalueringen fra korpsene og styret tas til etterretning
2. Administrasjonen sender tilbakemelding til Bogafjell Skolekorps i tråd med
diskusjonen i møtet.
3. Solist- og ensemblekonkurransen arrangeres samme helg som
korpskonkurransen.
4. Sola Brass Band får henvendelse om å være teknisk dugnadskorps også for 2019.
I tillegg får de tilsendt evalueringen gjennomgått i regionstyremøtet.
5. Deltakeravgiften for RM 2019 justeres i tråd med informasjon i saken.
6. Administrasjonen inngår avtale med UiS, Mark Drews ang. lydopptak.

47/18 Sommerkurs
Status påmelding
433 musikanter fordelt på: (2017 tall i parantes)
Gult Klepp
75 (67)
Gult Karmøy
44 (38)
Rødt Klepp
72 (55)
Rødt Karmøy
27 (34)
Blått Moi
104 (92)
Svart Moi
111* (125)
*9 kornettister og 3 trombonister på venteliste
Representasjon
Gult Karmøy 15.08 kl 14.00: Liv Elgheim
(sammen med daglig leder som henter utstyr)
Gult Klepp 05.08 kl 12.00: Ralf B. Husebø
Rødt Kurs Karmøy 04.08 kl 13.00: Sindre Skjøld
Rødt Kurs Klepp 11.08 kl 12.00: Liv Elgheim
Blått kurs Moi 11.08 kl 14.00: Sindre Skjøld
Svart kurs, Kuppelhallen 04.08 kl 15.00: Liv Elgheim

Vedtak:
1. Orientering om påmelding og ansattekabal tas til etterretning.
2. Representasjon vedtatt etter oppsett over.

48/18 Styreseminar 2018
Vedtak:
Styreseminar i kontorlokalene til NMF Rogaland søndag 19. august kl 10.30.

49/18 Innkjøp Vibrafon
Administrasjonen ønsker å kjøpe vibrafon til bruk på sommerkurs og samlinger med
RUK. Vibrafonen kan også lånes ut til medlemskorps ved prosjektbehov.
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Vedtak:
Administrasjonen går til innkjøp av vibrafon til kr 50 000,- og kasse inntil kr
15 000,-

Drøftingssaker
50/18 Politisk arbeid
Innspill til Stavanger Ap:
1. Øvingslokaler med lager
-Tverretatlig samarbeid ang. lokaler ref. Oslo kommune – hver skole et
bydelskulturhus.
-Ved nybygg og rehabilitering må korpsene få delta i planleggingen
2. Inkludering – barnefattigdom
3. Bjergstedvisjonen – refusjonsordning Stavanger Konserthus
Innspill må også gis til fellesnemda for nye Stavanger.

Vedtak:
Sakene ble drøftet. Administrasjonen følger opp Stavanger AP.
Høringssvar til Kulturplanen for Stavanger Kommune blir sak på styreseminaret i
august.

51/18 Årsmelding 2017
Vedtak:
Årsmelding gjennomgått. Spesifikasjoner fra resultatregnskapet tas bort før
publisering.

Orienteringssaker
52/18 Nytt fra distriktene
Ryfylke: Distriktsmøte på Mosterøy 19.04.
Administrasjonen følger opp innspill gitt i referat fra møtet.
Korpsene på Strand har felles stand på Strandadagene 9. juni.
Nordfylket: Leif Helge følger opp innspill fra Tuastad Vormedal Skolekorps ang.
korps og musikklivets kontakt mot kommunen spesielt med tanke på øvingslokaler.
Daglig leder i Rogaland Musikkråd Liv Tjemsland, har vært i dialog med Karmøy
Kommune ang. mulig opprettelse av lokalt musikkråd på Karmøy.

53/18 Representasjon
Mal for hilsen til jubileumsarrangement
- Vurder settingen
- Finn litt ut om korpset på forhånd
- Snakk ikke lenge – spesielt ikke til unger
- Skryt av at de feirer seg selv
- Hvem snakker du til? Barn eller voksne
- Ikke bruk anledning til å reklamere for NMF Rogalands aktiviteter
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Bjørg Odland deltok på 60 års jubileum i Suldal Musikkorps 15. april.
Liv Elgheim deltok på Musikkorpset Gjallarhorn sin jubileumskonsert 9. mai.

54/18 Bli Bedre!
Arbeidsgruppen starter opp til høsten når ny musikksjef er på plass.
Administrasjonen i regionen er oppfordret til en kartlegging som skal leveres august
2018.

55/18 Rogaland Ungdomskorps
RUK-samlinger 2018/2019
- 7.-9. september, Sokndal, vertskorps Sokndal Skolekorps
- 30. november -2. desember, Haugesund, vertskorps Solvang og Skåredalen
Skolekorps
- 18.-20. januar, Randaberg, vertskorps Randaberg Skulemusikkorps
- 16.-17. mars, festkonserter under RM for skolekorps
- 26.-28. april, Regionkorpstreff, Oslo
Ralf B. Husebø vil representere på alle samlingene. Regionstyret oppfordres til å
besøke samlingene.

56/18 Landsmøte
Oppsummering fra deltakerne i møte.
- God behandling av sakene. Organisasjonen fremstår samstemt og harmonisk.
- Bra at voteringer ikke fører til sur stemning.
- Forslag fra Rogaland gikk igjennom, bortsett fra spørsmålet om antall delegater
på regiontinget i saken om vedtekter.
- Flott utbytte av markeringen av Musikkorpsenes år 2018.
- Positivt at regionlederne ble invitert til mottakelse med Kronprinsen
-Ønsker at det budsjetteres med at hele regionstyret deltar også i 2020. Viktig for
lagbygging og nettverksbygging.

57/18 Økonomi
Orientering gitt i møte.
Økonomi og forvaltning av egenkapital blir sak på styreseminar 19. august.

58/18 2018- Prosjekt
RUK turné
Flotte musikanter på tur. God stemning hos de korpsene vi besøkte.
Hvordan nå ut til et bredere publikum?
Cd-innspilling
Fornøyde korps i Kuppelhallen under innspilling.
Prosessen med ferdigstilling har tatt lengre tid enn planlagt. Cd sendes til trykking
i midten av juni. To uker levering.
Cd sendes til alle bibliotek i Rogaland.
420 cd’er er forhåndsbestilt fra korpsene som deltok i innspillingen.

59/18 Støtte fra Sparebankstiftelsen SR-Bank
NMF Rogaland har fått innvilget søknadssum på begge søknadene hos
Sparebankstiftelsen SR-bank. Kr 45 000,- til sommerkursfond og kr 15 000,- til noter
til korpsene på Jæren (skrevet av Svein Fjermestad).
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60/18 Dirigentuka
-96 påmeldte til årets kurs som arrangeres 6.-10. august.
-Guro A. Haugli er produsent for uka.
-Daglig leder følger opp Siv Alina Fjermestad og forsøker å få ekstra personell til
kjøkkentjeneste.
-Administrasjonen i NMF Rogaland har ukentlige møter med Morten Wensberg og
Guro A. Haugli før sommeren.

61/18 EM Brass
Administrasjonen og regionleder takket styret for muligheten til å delta.
Flotte prestasjoner av Stavanger Brass Band og Tasta Skolekorps. Korpsene
representerte Norge på flott vis.

Vedtak:
Orienteringssakene tas til orientering.

Eventuelt
62/18 Eventuelt
Korps til kick-off for historieinnsamling
Søndag 30. september arrangeres et kick-off for historieinnsamling på Arkivenes
hus. Det er ønskelig at et korps spiller når folk ankommer.

Vedtak:
Administrasjonen forespør Stavanger Musikkorps av 1919 om å spille utenfor
Arkivenes hus 30. september.
NMF Rogaland, 15/06/18

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