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Referat Regionstyremøte NMF Rogaland 
 
Dato 23.11.2018 (utsatt fra 07.11.) 
Møtenr. 6 
Sted Scandic Stavanger Forus 

 
Tilstede  
Fra Regionstyret Liv Elgheim, Sindre Skjøld, Cesilie M. Olsen, , Leif Helge 

Olsen, Erik Gotfredsen og Britt Helen Furøy  
Fra administrasjonen Lilli Anne J. Grong 
Forfall Brit Iren Meland, Ralf B. Husebø, Arne S. Mossige – permisjon, 

Svanlaug Mæland - permisjon 
 
 

Godkjenning 
Innkalling godkjent. 
Agenda godkjent. 
 
2 saker meldt til eventuelt. 

 

Referatsaker 

78/18 Orientering fra administrasjonen 
Etter styreseminaret har administrasjonen arbeidet med følgende: 

 Deltatt på konferansen Open Port – et arrangement for å markere at det var 10 år 
siden Stavanger var Europeisk Kulturhovedstad. 

 Planlegging av Jan-Am 2018 

 Planlegging av neste års arrangement 

 Daglig leder har deltatt på arbeidsgruppemøte ang. varslingsrutiner, seksuell 
trakassering og overgrep hos Frivillighet Norge. Skal på et nytt møte 28. november. 

 Daglig leder har deltatt på todagers samling for daglige ledere i Bergen 20.-21. 
november 

 Musikkonsulenten har deltatt i videomøter og et fysisk møte i Bergen ang. veien 
videre for «Bli bedre!» 

 
Vedtak: 
 Orienteringen tas til etterretning.  
 

Vedtakssaker 
 

79/18 JAN-AM 2018 
Detaljert gjennomgang av arrangementet og av arbeidsoppgaver.  
 

Vedtak:  
1. Orienteringen om arrangementet tas til etterretning. 
2. Styrets oppgaver ble fordelt.  
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80/18 RM 2019 
Fordeling av tekniske oppgaver 
I stedet for å øke honoraret til Sola Brass Band som teknisk dugnadskorps, får et annet 
voksenkorps tilbud om å ta på seg oppgavene i UiS, fakultet for utøvende kunstfag og i rom 
2109 (gammel kulturskole).  
 
Invitasjon til RM 2018 er sendt ut til alle skolekorps med påmeldingsfrist 15. desember. 
 

Vedtak: 
1. Administrasjonen velger og forespør teknisk dugnadskorps for oppgavene knyttet til UiS 
og 2109. Arbeidet som teknisk dugnadskorps lyses ut for RM 2020. 
2. Orienteringen om arrangementet tas til etterretning. 
 

81/18 Budsjett 2019 
Prosjekter til budsjett for 2019 ble gjennomgått.  
 
Bruk av egenkapital 
Drøfting omkring bruk av egenkapital. Bruk av egenkapital må gjelde korps og medlemmer i 
hele regionen. Deltakere på instrumentaldagen gir positive tilbakemeldinger. Det er et 
ønske at instrumentaldager også gjennomføres i de nordligste og sørligste deler av fylket.  
I stedet for å kalle det instrumentaldag kan samspilldag være mer passende for å dekke 
flere instrumentgrupper. Ønsker fokus på «basics». Veksle på messing, treblås og slagverk. 
Egenbetaling settes til kr 300,- per deltaker. 
 
I tillegg til bruk av egenkapital på samspilldag, settes kr 50 000,- av til akustikkmålinger. 
Korpsene kan søke økonomisk støtte for å gjennomføre akustikkmåling av øvingslokalet. 
Kriterier for søknad settes i neste møte. 

 

Vedtak: 
1. Prosjekter til budsjettet for 2019 
 

Prosjekter til 2019 budsjettet 
100 Administrasjon 

200 Styret 

210 Regionting 

230 Distriktsmøter 

300 Sommerkurs (med avdeling 1-4) 

310 Instruktørkurs 

311 Instrumentaldag  

312 Ung Dirigent 

330 Regionkorps 

331 Regionkorpstur til Lillestrøm 

340 Rogalandsmesterskapet for skolekorps 

341 Drill 

343 Rogadrill 

350 Støtte til akustikkmålinger 

450 Jan-Am 

600 NM skolekorps brass 

601 Utviklingsprisen 

700 Dirigentuka 
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750 Alf Johan Aareskjold Minnefond 

 
2. Det budsjetteres med instrumentaldag/samspilldag i både nordligste og sørligste del i 
fylket.  

Drøftingssaker 
 

82/18 Distriktsmøter 
Alle distrikt har i løpet av oktober og november gjennomført distriktsmøter etter samme 
agenda og med felles påmeldingssystem. Alle distriktsmøtene ble gjennomgått i 
regionstyremøter. Referatene fra møtene vil bli sendt ut til regionstyremedlemmene. 
 
Stort sett god stemning på møtene.  
Positivt at styremedlemmene kan velge møter etter dato som passer.  
Positive tilbakemeldinger på felles agenda og felles påmelding. 
Erfaringsutveksling er noe av styrken i møtene.  
 

 

Vedtak:  
Daglig leder samler referatene fra alle møtene og sender dem ut til styremedlemmene for 
gjennomlesning. 
  

 

83/18 Regionting og fagkonferanse   
Tema til fagkonferanse 

- Kurs i korpsdrift.no ved Erlend Thorsen (NMF nasjonalt) 
- Generelt styrearbeid ved Viggo Bjørge (Eikanger – Bjørsvik Musikklag) 
- Inkludering og rekruttering ved Katja Furnes (NMF Øst) 
- Politisk arbeid – valg 2019 ved Alfred Bjørlo (Forbundsstyremedlem) 
- Lagspill ved Thorir Hergeirsson (fredag kveld) 

 
Forslag om møteledelse 
Tore Bjørheim får forespørsel om å være møteleder under behandlingen av saker til 
regiontinget. 
 
Fremdriftsplan 

Hva? Frist uker Gjeldende dato 

Innkalling til regionting 10 uker før 18. januar 2019 

Innspill saker fra korps 6 uker før 15. februar 2019 

Påmeldingsfrist  20. februar 2019 

Utsending sakspapirer 3 uker før 8. mars 2019 

Regionting  29.-30. mars 2019 

 
 
Rekruttering av deltakere 
Hva skal arrangementet hete? Hvordan markedsføre arrangementet slik at nye 
styremedlemmer forstår at dette er faglig påfyll for dem?  

 

Vedtak:  
1. Administrasjonen starter arbeidet med å få på plass innholdet til fagkonferansen.  
Målet er at dette skal være klart til utsending 18. januar 2019.  
2. Fremdriftsplanen tas til orientering 
3. Det lages en plan markedsføring og rekruttering av deltakere på regionstyremøtet 12. 
desember. 
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Orienteringssaker 

84/18 Nytt fra distriktene 

Dette punktet ble dekket opp under gjennomgangen av distriktsmøter. 
 
 

85/18 Representasjon 
Liv Elgheim deltok på Stangeland Skolekorps sin 60 års markering 22. november 2018.  
 

 

86/18 Bli Bedre! 
Cesilie M. Olsen orienterte om arbeidet i arbeidsgruppen til Bli bedre! 
Forslag til videre modell er en tredeling – nettressurs, «clustermøter» og oppfølging i 
enkelte korps. Organisering av styrearbeid er hovedtema. Arbeidsfordeling nasjonalt og 
regionalt inngår i modellen. 
 

87/18 Ung Dirigent  
Gjennomført 13.-14. oktober 2018.  
Instruktør Bjørn Breistein er fornøyd med helgen. Godt utbytte for deltakerne. 
Bjergsted Blåseensemble fungerte bra som både vertskorps, men ikke minst som 
praksiskorps. 
 

88/18 Ledermøte 
Liv Elgheim orienterte om ledermøte. Kort oppsummert var det et matnyttig møte med mye 
gruppearbeid hvor gruppene var inndelt etter regional tilhørighet. 
 

89/18 NM skolekorps brass 
Invitasjon til NM skolekorps brass ble sendt ut 15. november med påmeldingsfrist 1. februar 
2019. Kuppelhallen og Fartein Valen benyttes som konkurransearenaer.  
Manger Musikklag spiller festkonserten for NM skolekorps brass 2019  
 
Reglementet ble revidert oktober 2018 med følgende hovedendringer:  
- Det er ikke mulig å søke om aldersdispensasjon for korps i 1. divisjon 
- Alle musikanter som skal delta i NM skolekorps må være innmeldt i korpset de skal spille 
med 31.12.2018 
- Skolekorpset har anledning til å delta med mer enn ett ensemble i konkurransen, men en 
musikant kan kun spille med ett av ensemblene 
 

90/18 RUK til Lillestrøm 26.-28. april 2019 
RUK kjører buss til Lillestrøm for å delta på regionkorpstreff.  

 

91/18 Økonomi 
Orienteringen tas til etterretning.  
 

92/18 UMM 
Rekorddeltakelse for den regionale finalen i Rogaland med nær 70 deltakere.  
11 musikanter fra korps i Rogaland. 6 av disse kvalifiserte seg til nasjonal finale i Oslo 18.-
20. januar 2019. Disse er: Slagverkduoen Tobias Furholt og Skage Rollheim Larsen, 
saksofonistene Petter Voilås og Magnus von Brandis, klarinettisten Waldemar Keijspir og 
hornisten Fredrik Fluge James.  

 
 

Vedtak:  
Orienteringssakene tas til etterretning. 
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Eventuelt 

93/18 Eventuelt 
1. Søknad fra Sokndal Skulekorps ang. redusert kostnad for deltakelsen på trenerkurs 
for drillere. 
2. Invitasjon til konsert for frivilligheten 
Frivilligheten inviteres til konsert 5. desember i Kuppelhallen. Ta kontakt med daglig leder 
dersom en ønsker å delta. Tasta Skolekorps skal presentere et 10 minutters program. 

 

Vedtak:  
1. Administrasjonen ser på økonomien i trenerkursene for å sikre størst mulig deltakelse 
fra Dalane. Det er ønskelig med bred deltakelse for å øke den faglige kompetansen. 
2. Informasjonen tar til orientering. 
 
 
NMF Rogaland, 29/11/18   
 

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


