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Innkalling til regionting i NMF Hordaland  

NMF Hordaland vil med dette invitere alle medlemskorps i regionen til 

regionting lørdag 27. april 2019 kl 09.00-17.00. Regiontinget avholdes på Grand 

Hotel Terminus i Bergen. 

Dagsorden på regiontinget følger vedtektene § 6.4 dagsorden for regionting: 

A. Konstituering  

1. Åpning  

2. Navneopprop  

3. Godkjenning av innkalling  

4. Godkjenning av dagsorden/sakslisten  

5. Valg av møteledelse  

6. Valg av referenter  

7. Valg av fullmaktskomité  

8. Valg av redaksjonskomité  

9. Valg av to protokollunderskrivere.  

B. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap for hvert av årene i 

regiontingperioden. 

C. Saker fremmet av regionstyret og musikkorpsene.  

D. Plan og budsjett for neste regiontingsperiode og langtidsbudsjett.  

E. Valgtyret i NMF Hordaland har i perioden bestått av:  

Eivind H. Hermansen – Styreleder  

Sara Hamre Sekkingstad – Nestleder  

Kåre Stokke – Styremedlem 

Nils-Arne Træland – Styremedlem  

Sandra Sognnes – Styremedlem (Permisjon fra vervet fra oktober 2018) 

Solveig Marie Borgund – Styremedlem 

Knut Johan Onarheim – Styremedlem  

Melissa Ann Barone– Varamedlem 

Siri Kvaleid– Varamedlem  

Ingvild Aagaard-Nilsen – Varamedlem (Trukket seg fra vervet pga flytting) 
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Representasjon i henhold til vedtektene  

§ 6.3.B Korpsene møter med inntil 2 ordinære representanter med skriftlig fullmakt 

undertegnet av korpsets leder. Påmeldingsskjemaet returneres til NMF Hordaland 

på mail: Hordaland@musikkorps.no 

Sakspapirer blir sendt etter vedtektene § 6.2.D:  

Styrets årsmeldinger, reviderte regnskap og saker til behandling på regiontinget, 

skal sendes musikkorpsene senest tre uker før regiontinget. Dvs. at de skal sendes 

fra NMF Hordaland senest 5.april 2019. 

Saker til regiontinget fra korpsene reguleres av vedtektene § 6.2.E:  

Medlemmer må fremme saker til behandling på regiontinget gjennom musikkorpset 

innen 6 uker før regiontinget, dvs. innen 15. mars 2019. Alle saker som er mottatt 

innen denne fristen skal legges fram for regiontinget.  

 

Valgkomiteens leder er Arne Henning Markhus. Kandidater til styreverv kan meldes 

til vedkommende på arne_markhus@hotmail.com.  

NMFs vedtekter kan lastes ned fra: www.musikkorps.no.  

 

Pris for deltakelse 

Regiontinget inkludert lunsj koster kr 600,-.  

Kretstinget vedtok i 2009 at de korpsene som ikke deltar, må betale en avgift på kr 

850,-. 

 

Vi har reservert noen hotellrom på Grand Hotel Terminus fra fredag til lørdag. 

Send mail til hordaland@musikkorps.no innen påmeldingsfristen dersom du ønsker 

overnatting. 

Enkeltrom:  kr 910,- 

Dobbeltrom: kr 1110,- 

Vi ønsker alle våre medlemskorps velkommen til regiontinget, og håper å treffe så 

mange som mulig av dere.  

 

Vennlig hilsen  

                                             

Eivind H. Hermansen                                        Randi Kvinge  

Styreleder NMF Hordaland                                Daglig leder NMF Hordaland  
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