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Korpsene i NMF Sør 7. januar 2019

Innkalling til regionting i NMF Sør
Søndag 31. mars 2019 kl. 13.00 på Scandic Park Hotell Sandefjord i Sandefjord.

Møtet foregår parallelt med Hjertnesfestivalen.

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 region-
/kretstingsperioden.
C. Saker fremmet av region-/kretsstyret og musikkorpsene.
D. Plan og budsjett for neste region-/kretstingsperiode og langtidsbudsjett.
E. Valg

Styret i NMF Sør har i perioden bestått av:
Leder: Hege Børke Selle
Nestleder: Per Qvarnstrøm
Styremedlem: Tim Grov
Styremedlem: Charlotte Algrøy Svidal
Styremedlem: Sarah Nordal Strand
Styremedlem: Thor Hansen
Styremedlem: Marie Emerense Håheim
Styremedlem: Gry Tunby
Styremedlem: Oda Hestvik Larsen
Varamedlem: Jon Kåre Larsen
Varamedlem: Rigmor Emerense Håheim
Varamedlem: Martin Haugen
Varamedlem: Ida Marie Eikebrok Mæland



Boks 1225, Krokemoa
3205 Sandefjord

Tel: 98 24 11 60
Fax: 33 01 42 26

musikkorps.no
nmf-sor@musikkorps.no

Representasjon i henhold til vedtektene § 6.3.B
Korpsene møter med inntil 2 ordinære representanter med skriftlig fullmakt undertegnet
av korpsets leder.

Påmeldingsskjemaet returneres NMF Sør, postboks 1225,
3205 Sandefjord innen 15. mars 2019. Skjemaet kan også skannes og sendes på epost til
nmf-sor@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 Sør
senest 10. mars 2019.

Saker til regiontinget fra korpsene reguleres av vedtektene § 6.2.E: Medlemmer må
fremme saker til behandling på region-/kretstinget gjennom musikkorpset innen 6 uker før
regiontinget, dvs. innen 17. februar 2019.
Alle saker som er mottatt innen denne fristen skal legges fram for regiontinget.

Valgkomitèens leder er Øyvind Strand. Kandidater til styreverv kan meldes til han på
oeyvind.strand@gmail.com

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

Regiontinget inkl. enkel servering er gratis.

Vi ønsker alle våre medlemskorps velkommen til regiontinget, og håper å treffe så mange
som mulig av dere.

Vennlig hilsen

Hege Børke Selle (sign.) Finn Arne Dahl Hanssen (sign.)
Styreleder NMF Sør Daglig leder NMF Sør



Arsmelding og regnskap 2017
Saksnr. B 01/2019
Dato 31. mars 2019

Regionstyrets forslag til vedtak:
Regiontinget godkjenner årsmelding og regnskap for 2017.

Vedlegg:
Årsmelding 2017 NMF Sør
Regnskap 2017 NMF Sør

















































Deloitte. Deloitte AS 
Lars Hilles gate 30 
Postboks 6013 Postterminalen 
N0-5892 Bergen 
Norway 

Tel: +47 55 21 81 00 
Fax: +47 55 21 81 33 
www.deloitte.no 

Til regiontinget i NMF-Sør 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 
Konklusjon 
Vi har revidert NMF-Sørs årsregnskap som viser et overskudd på kr 405.475. Årsregnskapet består av 
balanse per 31. desember 2017, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter 
til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2017, og av dets resultater for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk 
i Norge. 

Grunnlaget for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og 
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 
årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt våre 
øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis 
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Styrets og daglig leders ansvar for §rsregnskapet 
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å 
kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt drift 
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til 
grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av §rsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti 
for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller 
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på 
årsregnska pet. 

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

Deloitte AS and Deloitte Advokatfirma AS are the Norwegian affiliates of Deloitte NWE LLP, a member firm of Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are 
legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. 
Please see www.deloitte.no for a more detailed description of DTTL and its member firms. 

© Oeloitte AS 

Registrert i Foretaksregisteret Medlemmer av 
Oen norske Revisorforening 
Organisasjonsnummer: 980 211 282 



Deloitte. side 2 
Uavhengig revisors beretning - 
NMF-Sør 

• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes 
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere 
slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag 
for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir 
avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan 
innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring 
av intern kontroll. 

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å 
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi 
uttrykk for en mening om effektiviteten av organisasjonens interne kontroll. 

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskaps 
estimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. 

• konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved 
avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger 
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om 
organisasjonens evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig 
usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på 
tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er 
tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på 
revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller 
forhold kan imidlertid medføre at organisasjonen ikke fortsetter driften. 

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert 
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende 
transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde. 

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid 
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har 
avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen. 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 
Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag 
som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen 
har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av 
organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 

Be gen, 25. juni· 2 18 
D loitte AS\ I , 

. n-£bk ni.__ 

J n-Osvald Harila 
statsautorisert revisor 



Arsmelding og regnskap 2018
Saksnr. B 02/2019
Dato 31. mars 2019

Regionstyrets forslag til vedtak:
Regiontinget godkjenner årsmelding og regnskap for 2018.

Vedlegg:
Årsmelding 2016 NMF Sør
Regnskap 2016 NMF Sør
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musikkorps.no
nmf-sor@musikkorps.no

Tel: 98 24 11 60
Fax: 33 01 42 26

Boks 1225, Krokemoa
3205 Sandefjord

NMF Sør – Vedlegg til årsmelding 2018
Oversikt over utmerkelser, NM-resultater og internasjonale resultater

NMFs utmerkelser
20-års medalje Esben Bye Paulsen Hortens Ungdomskorps
30-års medalje Grethe Flikka Flekkefjord Musikkorps
30-års medalje Tone Karin Øystøl Flekkefjord Musikkorps
30-års medalje Eva Solheim Flekkefjord Musikkorps
30-års medalje Esben Bye Paulsen Hortens Ungdomskorps
Fortjenstmedalje Christine Hellevammen Eikeset Nøtterøy Musikkorps
Fortjenstmedalje Svein Steffensen Sande Musikkorps
Hedersdiplom 50 år Kristoffer Bråtha Borgestad Musikkorps
Hedersdiplom 58 år Eivind Johansen Flekkefjord Musikkorps
Hedersdiplom 59 år Finn Dåtland Flekkefjord Musikkorps
Hedersdiplom 70 år Tor Torjussen Porsgrunn Janitsjarorkester
Tinnkrus 70 års medl. sk Tor Torjussen Porsgrunn Janitsjarorkester

NM-resultater for korps i NMF Sør:
NM Brass
Korps Fylke Plassering Divisjon
Sandefjord Brass symposium Vestfold 7. plass 1. divisjon
Agder Brass Vest-Agder 12. plass 2. divisjon
Indre Torungen Brass Ensemble Aust-Agder 13. plass 4. divisjon
Holmestrand ungdomskorps Vestfold 15. plass 4. divisjon
Grenland brass Telemark 4. plass 5. divisjon

NM Janitsjar:
Korps Fylke Plassering Divisjon
Sandefjord Musikkorps Vestfold 5. plass 1. divisjon
Sande Musikkorps Vestfold 1. plass 2. divisjon
Vestsiden Musikkorps Telemark 12. plass 2. divisjon
Tønsberg Janitsjarkorps Vestfold 1. plass 3. divisjon
Arendal Byorkester Aust-Agder 14. plass 3. divisjon
Tvedestrand Musikkorps Aust-Agder 6. plass 5. divisjon
Kristiansand Janitsjar Vest-Agder 1. plass 7. divisjon

NM Skolekorps janitsjar:
Korps Fylke Plassering Divisjon
Eidanger pike- og guttekorps Telemark 4. plass 2. divisjon
Holmestrand skolekorps Vestfold 8. plass 4. divisjon
Volden og Ringshaug skolekorps Vestfold 14. plass 4. divisjon
Horten skolekorpss Vestfold 17. plass 4. divisjon
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Statsautoriserte 

revisorer 

 

Medlem av UHY International, en sammenslutning av uavhengige revisjons- og konsulentselskaper. 

Til årsmøtet i NMF-Sør 
 
UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert NMF-Sør sitt årsregnskap som viser et overskudd på kr 132 593,-. 

Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap for 

regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et 

sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter 

og gir et rettvisende bilde av enhetens finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dets 

resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens 

regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, 

herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i 

henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 

årsregnskapet. Vi er uavhengige av enheten slik det kreves i lov og forskrift, og har 

overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning 

er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsrapport, men 

inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.  

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer 

ikke den øvrige informasjonen.   

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon 

med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig 

informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller 

hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde 

konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi 

pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med 

lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med 

regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik 

intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke 

inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til enhetens evne til fortsatt 

drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift 

skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli 

avviklet. 



 
 

Statsautoriserte 

revisorer 

 

Medlem av UHY International, en sammenslutning av uavhengige revisjons- og konsulentselskaper. 

 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 

vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 

revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 

sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god 

revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som 

eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet 

kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på 

årsregnskapet.  

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til 

https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har 

funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 

«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk 

finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og 

oversiktlig registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar 

med lov og god bokføringsskikk i Norge.  

 

Bergen, 8. mars 2019 
Revisorgruppen Hordaland AS 
 
 
 
Roger Sleire 
Statsautorisert revisor 

 



Endring av vedtekter
Saksnr. C 03/2019
Dato 31. mars 2019

Regionstyrets forslag til vedtak:
Regiontinget vedtar å følge NMFs gjeldende vedtekter.

Saksutredning:
Landsmøtet har i sak 06.2018 behandlet og vedtatt nye vedtekter. Noen av endringene er
konsekvens av ny vedtatt økonomimodell, mens andre er å betegne som språklige
justeringer og presiseringer.
Vedlagt følger oversikt over gamle og nye vedtekter, hvor endringer er markert i rødt.
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Dato:  27. – 29. april 2018 
Sak nr.  6.2018 
Sak:   Vedtektsendringer 

 

 

 

 

 

Forbundsstyrets forslag til vedtak 

 

NMFs vedtekter endres i tråd med vedlagte forslag, datert 8. mars 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 
Rita Hirsum Lystad 

President 

  

 

 

 

 

 

Vedlegg: 
Forslag til nye vedtekter  
Innspill fra NMF Rogaland 
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Innledning: 

 
NMFs vedtekter ble revidert under landsmøtet 2016. I ettertid er det oppdaget noen 
forglemmelser, og det har i tillegg kommet innspill om at enkelte punkt i vedtektene bør 
få en ny vurdering. Forbundsstyret har nedsatt et vedtektsutvalg som har hatt som oppgave 
å forberede sak om ny revidering. Gruppen har bestått av Christian Børresen og Marianne Ø 
Dalheim fra forbundsstyret, Karl Ole Midtbø og Håkon Mogstad fra administrasjonen. 

 

Saksutredning: 

Med bakgrunn i arbeidet med ny økonomimodell, valgte utvalget å vente med å starte 
arbeidet til etter ledermøtet januar 2018. Utvalget har hatt ett videomøte (15.2) og 
deretter hatt kommunikasjon pr. mail. Utvalget har gått gjennom følgende: 

- Nåværende vedtekter (for evt. oppretting) 
- Innspill fra regiontinget, NMF Rogaland – etter innspill regionens kontrollkomite. 
 

Vedtektsutvalget har drøftet innspillet fra NMF Rogaland, og har kommet til at det ikke ser 
grunn til at momentene i innspillet trenger å føre til endringer i vedtektene.   

Fra NMFs økonomisjef har det kommet innspill om at alle spørsmål som vedrører økonomi 
må være grundig analysert ved ev landsmøtebehandling. Organisasjonen må unngå 
landsmøtevedtak som ikke er konsekvensutredet. Dette er tatt høyde for gjennom endring 
av §4.2 e.  
 
Ellers er det foreslått noen mindre endringer, disse er markert med rød skrift. 

Det er noen punkt som krever litt nøye vurdering, og enkelte steder kan det være grunn til 
å vurdere flere alternative formuleringer opp mot hverandre. Det har eksempelvis kommet 
innspill om manglende konsistens mellom paragrafene 3.3 og 4.3 b med tanke på hva som 
kreves for å delta på landsmøtet.  
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Nåværende vedtekter          Forslag til nye vedtekter, 8. mars 
2018 

§1 ORGANISASJON  
Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 
1918, er en landsomfattende, demokratisk 
musikkorganisasjon for musikanter, drillere 
og andre interesserte, tatt opp som 
medlemmer gjennom musikk- og drillkorps, 
heretter kalt korps. 
 
1.1 Organisering av regionene 
a. NMF består av ni rettssubjekter, NMF 
nasjonalt og åtte regioner. 
b. Regioninndelingen følger de grenser 
landsmøtet bestemmer. 
c. Forbundsstyret kan bestemme annen 
regiontilhørighet for korps som søker om 
dette. 
 
1.2 Organisering av korpsene  
a. Korpsene er det grunnleggende 
organisatoriske ledd i NMF.  
b. Korpsene bestemmer selv organisering 
og overgangsordninger mellom korps for 
ulike aldersgrupper som f. eks skolekorps, 
voksenkorps og generasjonskorps. Ved 
konkurranser gjelder NMFs 
aldersbestemmelser fastsatt i 
konkurransereglementene. 
c. Dersom korpsene ikke blir enige om 
lokal organisering skal skolekorps og 
voksenkorps deles inn etter følgende 
regler: 
- En kan være medlem i skolekorps til 31. 
juli det året en fyller 19 år. 
- Medlem i skolekorps kan bli aspirant i 
voksenkorps fra 1. august det året en fyller 
15 år. Aspiranten skal prioritere og 
oppfylle sine forpliktelser i skolekorpset. 
- Medlemmer til voksenkorps tas opp fra 1. 
august det året de fyller 16 år. 
d. Med drillkorps, som nevnt i §1, menes 
en gruppe drillere som ikke er tilknyttet et 
musikkorps, men som har tilhørighet i NMF. 
Disse utøver korpsdrill. 
e. Tvister i forbindelse med ovenstående 
punkter skal avgjøres av regionstyret. 
 
 
 
 
 
 
 

§1 ORGANISASJON  
Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 
1918, er en landsomfattende, demokratisk 
musikkorganisasjon for musikanter, drillere 
og andre interesserte, tatt opp som 
medlemmer gjennom musikk- og drillkorps, 
heretter kalt korps. 
 
1.1 Organisering av regionene 
a. NMF består av ni rettssubjekter, NMF 
nasjonalt og åtte regioner. 
b. Regioninndelingen følger de grenser 
landsmøtet bestemmer. 
c. Forbundsstyret kan bestemme annen 
regiontilhørighet for korps som søker om 
dette. 
 
1.2 Organisering av korpsene  
a. Korpsene er det grunnleggende 
organisatoriske ledd i NMF.  
b. Korpsene bestemmer selv organisering 
og overgangsordninger mellom korps for 
ulike aldersgrupper som f. eks skolekorps, 
voksenkorps og generasjonskorps. Ved 
konkurranser gjelder NMFs 
aldersbestemmelser fastsatt i 
konkurransereglementene. 
c. Dersom korpsene ikke blir enige om 
lokal organisering skal skolekorps og 
voksenkorps deles inn etter følgende 
regler: 
- En kan være medlem i skolekorps til 31. 
juli det året en fyller 19 år. 
- Medlem i skolekorps kan bli aspirant i 
voksenkorps fra 1. august det året en fyller 
15 år. Aspiranten skal prioritere og 
oppfylle sine forpliktelser i skolekorpset. 
- Medlemmer til voksenkorps tas opp fra 1. 
august det året de fyller 16 år. 
d. Med drillkorps, som nevnt i §1, menes 
en gruppe drillere som ikke er tilknyttet et 
musikkorps, men som har tilhørighet i NMF. 
Disse utøver korpsdrill. 
e. Tvister i forbindelse med ovenstående 
punkter skal avgjøres av regionstyret.  
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§2 FORMÅL  
Norges Musikkorps Forbund skal gjøre 
korpsene til en attraktiv fritidsinteresse for 
alle barn, unge og voksne.  
Dette gjør vi ved å sikre gode vekstvilkår 
for korpsene, tilby aktiviteter av høy 
kvalitet og synliggjøre korpsenes 
betydning.  
Gjennom vårt arbeid er vi en sentral 
bidragsyter til livslang læring, økt 
livskvalitet og kulturbygging i hele landet.  
 
 
 
§3 MEDLEMSKAP 
3.1 Opptak av medlemmer 
Alle korpsene i Norge kan melde seg inn i 
NMF. Korps melder seg inn i NMF gjennom 
NMFs innmeldingsskjema. Musikanter, 
drillere og andre interesserte tas opp som 
medlemmer ved innmelding i korpsene. 
Forbundsstyret kan i særskilte tilfeller 
innvilge medlemskap som faller utenfor 
disse kriterier. 
 
3.2 Forutsetninger for medlemskap 
a. Alle medlemmene plikter å følge NMFs 
vedtekter, og vedtak gjort av NMFs 
besluttende organer. 
b. Korpsenes vedtekter skal følge 
mønstervedtektene. 
  
3.3 Rapporteringsplikt og kontingent 
a. Korpsene skal hvert år sende årsrapport 
og medlemsopplysninger til NMF. 
Rapporten sendes i henhold til de frister og 
rutiner som er fastsatt av NMF. Det gis ikke 
anledning til reservasjon mot registrering.  
b. Korpsene skal betale kontingent til NMF 
innen 1. februar. Kontingenten regnes 
etter korpsenes medlemstall per 31. 
desember. Medlemskapet følger 
kalenderåret. 
 
3.4 Utmelding 
a. Korps som ønsker å melde seg ut må 
sende skriftlig melding om dette til NMF 
senest 15. november, for at utmeldingen 
skal være gyldig fra 1. januar neste år. Ved 
utmelding tapes all rett til NMFs verdier. 
b. Medlemmer meldes ut av NMF ved 
utmelding fra korps. 
 
 
 

§2 FORMÅL  
Norges Musikkorps Forbund skal gjøre 
korpsene til en attraktiv fritidsinteresse for 
alle barn, unge og voksne.  
Dette gjør vi ved å sikre gode vekstvilkår 
for korpsene, tilby aktiviteter av høy 
kvalitet og synliggjøre korpsenes 
betydning.  
Gjennom vårt arbeid er vi en sentral 
bidragsyter til livslang læring, økt 
livskvalitet og kulturbygging i hele landet.  
 
 
  
§3 MEDLEMSKAP 
3.1 Opptak av medlemmer 
Alle korpsene i Norge kan melde seg inn i 
NMF. Korps melder seg inn i NMF gjennom 
NMFs innmeldingsskjema. Musikanter, 
drillere og andre interesserte tas opp som 
medlemmer ved innmelding i korpsene. 
Forbundsstyret kan i særskilte tilfeller 
innvilge medlemskap som faller utenfor 
disse kriterier. 
 
3.2 Forutsetninger for medlemskap 
a. Alle medlemmene plikter å følge NMFs 
vedtekter, og vedtak gjort av NMFs 
besluttende organer. 
b. Korpsenes vedtekter skal følge 
mønstervedtektene. 
  
3.3 Rapporteringsplikt og kontingent 
a. Korpsene skal hvert år sende årsrapport 
og medlemsopplysninger til NMF. 
Rapporten sendes i henhold til de frister og 
rutiner som er fastsatt av NMF. Det gis ikke 
anledning til reservasjon mot registrering.  
b. Korpsene skal betale kontingent til NMF 
innen 1. februar. Kontingenten regnes 
etter korpsenes medlemstall per 31. 
desember. Medlemskapet følger 
kalenderåret. 
 
3.4 Utmelding 
a. Korps som ønsker å melde seg ut må 
sende skriftlig melding om dette til NMF 
senest 15. november for at utmeldingen 
skal være gyldig fra 1. januar neste år. Ved 
utmelding tapes all rett til NMFs verdier. 
b. Medlemmer meldes ut av NMF ved 
utmelding fra korps. 
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3.5 Disiplinære tiltak 
Forbundsstyret og regionstyret kan 
iverksette disiplinære tiltak overfor korps 
som ikke retter seg etter gyldige vedtekter 
og vedtak. 
a. Landsmøtet kan ekskludere medlemmer 
og utestenge korps. 
b. Forbundsstyret kan utestenge korps og 
suspendere medlemmer for et bestemt 
tidsrom. 
c. Regionstyret kan utestenge korps og 
suspendere medlemmer. Avgjørelsen kan 
ankes til forbundsstyret. 
d. Korpsene kan iverksette disiplinære 
tiltak overfor egne medlemmer. 
Avgjørelser kan ankes til regionstyret, som 
fatter endelig vedtak. 
e. Korps som skylder ett års kontingent til 
NMF kan bli suspendert etter nærmere 
varsel. En eventuell suspensjon fritar ikke 
for betaling av forfalte krav på 
medlemskontingent og forsikring. 
Medlemskap kan gjenopptas så snart 
kontingenten betales. 
 
 
 
§4 LANDSMØTE 
4.1 Status 
Landsmøtet er NMFs øverste myndighet. 
Alle organisasjonsledd skal følge de vedtak 
som fattes av Landsmøtet.  
 
4.2 Landsmøteperiode 
Innkalling og saker til landsmøtet 
a. Det skal holdes ordinært landsmøte 
innen utgangen av april annet hvert år.  
b. Det skal kalles inn til ekstraordinært 
landsmøte dersom forbundsstyret eller 2/3 
av regionene krever det. 
 
c. Innkallingen sendes senest tre måneder 
før ordinært og en måned før 
ekstraordinært landsmøte.  
d. Den nasjonale valgkomiteens innstilling 
skal gjøres kjent minimum fire uker før 
Landsmøtet.  
Styrets årsmelding, revidert regnskap, 
budsjett og saker til behandling på 
landsmøtet skal sendes til regionene senest 
fire uker før landsmøtet.  
e. Medlemmer og korps må fremme 
landsmøtesaker gjennom regionen. 
Regionene må fremme landsmøtesaker før 
1. januar det året landsmøtet holdes. 

3.5 Disiplinære tiltak 
Forbundsstyret og regionstyret kan 
iverksette disiplinære tiltak overfor korps 
som ikke retter seg etter gyldige vedtekter 
og vedtak. 
a. Landsmøtet kan ekskludere medlemmer 
og korps. 
b. Forbundsstyret kan suspendere eller 
utestenge medlemmer og korps. 
 
c. Regionstyret kan suspendere eller 
utestenge egne medlemmer og korps. 
Avgjørelsen kan ankes til forbundsstyret.  
d. Korpsene kan iverksette disiplinære 
tiltak overfor egne medlemmer. 
Avgjørelser kan ankes til regionstyret, som 
fatter endelig vedtak.  
e. Korps som skylder ett års kontingent til 
NMF kan bli suspendert etter nærmere 
varsel. En eventuell suspensjon fritar ikke 
for betaling av forfalte krav på 
medlemskontingent og forsikring. 
Medlemskap kan gjenopptas så snart 
kontingenten betales. 
  
 
 
§4 LANDSMØTE 
4.1 Status 
Landsmøtet er NMFs øverste myndighet. 
Alle organisasjonsledd skal følge de vedtak 
som fattes av Landsmøtet.  
 
4.2 Innkalling og saker  
 
a. Det skal holdes ordinært landsmøte 
innen utgangen av april annet hvert år.  
b. Det skal kalles inn til ekstraordinært 
landsmøte dersom forbundsstyret eller 
antall regioner tilsvarende 2/3 av NMFs 
medlemsmasse krever det. 
c. Innkallingen sendes senest tre måneder 
før ordinært og en måned før 
ekstraordinært landsmøte.  
d. Den nasjonale valgkomiteens innstilling 
skal gjøres kjent minimum fire uker før 
landsmøtet.  
Styrets årsmelding, revidert regnskap, 
budsjett og saker til behandling på 
landsmøtet skal sendes til regionene senest 
fire uker før landsmøtet.  
e. Medlemmer og korps må fremme 
landsmøtesaker gjennom regionen. 
Regionene må fremme landsmøtesaker, 
inklusiv alle saker som omhandler NMFs 
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 Alle saker som er mottatt innen denne 
fristen skal legges fram for landsmøtet.  
 
 
4.3 Representasjon, rettigheter og 
voteringer 
a. På landsmøtet deltar delegater fra 
regioner, forbundsstyret, den nasjonale 
kontrollkomité, lederen i den nasjonale 
valgkomité og gjester invitert av 
forbundsstyret. 
b. Regionene velger delegater etter antall 
medlemmer som NMF har mottatt 
kontingent for per 28.02 det året det er 
landsmøte.  
Regionene har rett på representasjon ut 
fra følgende modell: 
- 1 delegat pr. påbegynte 1000 medlemmer 
c. Følgende har tale-/forslags-/ og 
stemmerett: 
d. Godkjente delegater fra regionene  
Forbundsstyrets medlemmer i alle saker, 
dog ikke stemmerett under behandling av 
årsmelding og regnskap. 
e. Følgende har tale- og forslagsrett: 
- Den nasjonale kontrollkomiteens 
medlemmer  
- Den nasjonale valgkomiteens leder under 
valg. 
f. Følgende har talerett:  
Generalsekretær, dog ikke i forbindelse 
med valg. 
Landsmøtet kan gi talerett til hvem det 
måtte ønske. 
g. Gyldig vedtak krever mer enn halvparten 
av de avgitte stemmene. 
 
 
4.4 Landsmøtets dagsorden 
Landsmøtet skal behandle følgende saker: 
 
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 
 

økonomi, før 1. januar det året landsmøtet 
holdes. 
Alle saker som er mottatt innen denne 
fristen skal legges fram for landsmøtet.  
 
4.3 Representasjon, rettigheter og 
voteringer 
a. På landsmøtet deltar delegater fra 
regioner, forbundsstyret, den nasjonale 
kontrollkomité, lederen i den nasjonale 
valgkomité og gjester invitert av 
forbundsstyret. 
b. Regionene velger delegater etter antall 
medlemmer som NMF har mottatt 
kontingent for per 28.02 det året det er 
landsmøte.  
Regionene har rett på representasjon ut 
fra følgende modell: 
- 1 delegat pr. påbegynte 1000 medlemmer 
c. Følgende har tale-/forslags-/ og 
stemmerett: 
- Godkjente delegater fra regionene  
- Forbundsstyrets medlemmer i alle saker, 
dog ikke stemmerett under behandling av 
årsmelding og regnskap. 
d. Følgende har tale- og forslagsrett: 
- Den nasjonale kontrollkomiteens 
medlemmer  
- Den nasjonale valgkomiteens leder under 
valg. 
e. Følgende har talerett:  
- Generalsekretær, dog ikke i forbindelse 
med valg. 
- Landsmøtet kan gi talerett til hvem det 
måtte ønske. 
f. Gyldig vedtak krever mer enn halvparten 
av de avgitte stemmene. 
 
 
4.4 Dagsorden 
Landsmøtet skal behandle følgende saker: 
 
a. Konstituering 
1. Åpning 
2. Navneopprop 
3. Godkjenning av innkalling 
4. Godkjenning av dagsorden /sakslisten  
5. Valg av møteledelse 
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9. Valg av to protokollunderskrivere 
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b. Godkjenning av årsmelding med revidert 
regnskap for hvert av årene i 
landsmøteperioden. 
 
c. Saker fremmet av forbundsstyret og 
regionene. 
 
d. Plan, honorar for forbundsstyrets og den 
nasjonale kontrollkomiteens medlemmer 
og varamedlemmer, kontingent, budsjett 
og langtidsbudsjett. 
 
e. Valg av: 
1. President.  
2. Visepresident. 
3. Fem styremedlemmer og tre 
varamedlemmer 
4. Tre medlemmer og ett varamedlem i 
den nasjonale kontrollkomiteen. Leder 
velges særskilt. 
5. Fem medlemmer i den nasjonale 
valgkomiteen. Leder velges særskilt. 
Alle velges for to år.  
De som velges må ha gyldig medlemskap og 
ha sagt seg villig til å påta seg verv. Fast 
ansatte i NMF er ikke valgbare til verv i 
pkt. 1-5. 
6. Revisor. 
7. En representant for de ansatte med vara 
velges av og blant de ansatte. 
Valg skal foregå skriftlig dersom noen 
krever det. 
 
Dersom a. president, b. visepresident eller 
c. styremedlem av tungtveiende grunner 
må fratre i tingperioden gjelder følgende: 
a. Visepresident rykker opp som president. 
Styret velger ny visepresident blant 
styremedlemmene, og 1. varamedlem 
rykker opp som fullverdig medlem i styret.  
b. Styret velger ny visepresident blant 
resterende styremedlemmer, og 1. 
varamedlem rykker opp som fullverdig 
medlem av styret.  
c. 1. varamedlem rykker automatisk opp 
som fullverdig medlem i styret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Godkjenning av årsmelding med revidert 
regnskap for hvert av årene i 
landsmøteperioden. 
 
c. Saker fremmet av forbundsstyret og 
regionene. 
 
d. Plan, honorar for forbundsstyrets- og 
den nasjonale kontrollkomiteens 
medlemmer og varamedlemmer, 
kontingent, budsjett og langtidsbudsjett. 
 
e. Valg av: 
1. President.  
2. Visepresident. 
3. Fem styremedlemmer og tre 
varamedlemmer 
4. Tre medlemmer og ett varamedlem i 
den nasjonale kontrollkomiteen. Leder 
velges særskilt. 
5. Fem medlemmer i den nasjonale 
valgkomiteen. Leder velges særskilt. 
Alle velges for to år.  
De som velges må ha gyldig medlemskap og 
ha sagt seg villig til å påta seg verv. Fast 
ansatte i NMF er ikke valgbare til verv i 
pkt. 1-5. 
6. Revisor. 
Pkt 7 er erstattet av senere pkt, § 5.5.d 
 
Valg skal foregå skriftlig dersom noen 
krever det. 
 
Dersom a. president, b. visepresident eller 
c. styremedlem av tungtveiende grunner 
må fratre i tingperioden gjelder følgende: 
a. Visepresident rykker opp som president. 
Styret velger ny visepresident blant 
styremedlemmene, og første varamedlem 
rykker opp som fullverdig medlem i styret.  
b. Styret velger ny visepresident blant 
resterende styremedlemmer, og 1. 
varamedlem rykker opp som fullverdig 
medlem av styret.  
c. 1. varamedlem rykker automatisk opp 
som fullverdig medlem i styret. 
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§ 5 FORBUNDSSTYRE 
5.1 Sammensetning og konstituering 
a. Forbundsstyret består av i alt åtte 
medlemmer.  
 
 
 
5.2 Fullmakter 
a. Forbundsstyret skal lede NMF etter 
vedtekter og landsmøtevedtak.  
b. Forbundsstyret kan delegere oppgaver 
og ansvar til administrasjonen, samt 
utnevne de råd og utvalg som er nødvendig 
for å nå de mål som landsmøtet har 
vedtatt. 
c. Forbundsstyret kan vedta regler, 
instrukser og mønstervedtekter for å 
presisere og regulere NMFs ansvar og 
aktiviteter. 
d. Generalsekretæren er administrativ 
leder og leder NMFs daglige virksomhet i 
samsvar med vedtak, retningslinjer og 
gjeldende instrukser. Generalsekretæren 
har møteplikt i forbundsstyret, og skal se 
til at det foreligger saksutredning og 
forslag til vedtak i alle saker 
forbundsstyret skal behandle. 
e. Generalsekretær sammen med president 
tegner forbundet. Styret kan meddele 
prokura. 
 
 
5.3 Innkalling til styremøter – beslutninger 
a. Forbundsstyret innkalles når president 
eller tre av forbundsstyrets medlemmer 
finner det nødvendig. 
b. Forbundsstyret er beslutningsdyktig når 
flertallet av styremedlemmer er til stede. 
Møteleder avgjør ved stemmelikhet i 
styret. 
c. Styrevedtak skal protokollføres og 
protokollene skal sendes forbundsstyrets 
medlemmer, varamedlemmer, 
regionstyreleder, regionenes 
administrasjoner og den nasjonale 
kontrollkomiteens medlemmer. 
Konfidensielle saker føres i egen protokoll, 
som sendes den nasjonale kontrollkomité. 
 
 
 
5.4 Årsavslutning 
Forbundsstyret skal utarbeide årsmelding 
og avslutte regnskap hvert år. Regnskapet 
skal revideres av statsautorisert revisor 

§ 5 FORBUNDSSTYRET 
5.1 Sammensetning og konstituering 
Forbundsstyret består av president, 
visepresident, fem styremedlemmer og 
representant valgt av de ansatte, i alt åtte 
medlemmer.  
 
5.2 Fullmakter 
a. Forbundsstyret skal lede NMF etter NMFs 
vedtekter og landsmøtevedtak.  
b. Forbundsstyret kan delegere oppgaver 
og ansvar til administrasjonen, samt 
utnevne de råd og utvalg som er nødvendig 
for å nå de mål som landsmøtet har 
vedtatt. 
c. Forbundsstyret kan vedta regler, 
instrukser og mønstervedtekter for å 
presisere og regulere NMFs ansvar og 
aktiviteter. 
d. Generalsekretæren er administrativ 
leder og leder NMFs daglige virksomhet i 
samsvar med vedtekter, vedtak, 
retningslinjer og gjeldende instrukser. 
Generalsekretæren har møteplikt i 
forbundsstyret, og skal se til at det 
foreligger saksutredning og forslag til 
vedtak i alle saker forbundsstyret skal 
behandle. 
e. Generalsekretær sammen med president 
tegner forbundet. Styret kan meddele 
prokura. 
 
5.3 Innkalling til styremøter – beslutninger 
a. Forbundsstyret innkalles når president 
eller tre av forbundsstyrets medlemmer 
finner det nødvendig. 
b. Forbundsstyret er beslutningsdyktig når 
flertallet av styremedlemmer er til stede. 
Møteleder avgjør ved stemmelikhet i 
styret. 
c. Styrevedtak skal protokollføres og 
protokollene skal sendes forbundsstyrets 
medlemmer og varamedlemmer, 
regionstyreledere, regionenes 
administrasjoner og den nasjonale 
kontrollkomiteens medlemmer. 
Konfidensielle saker føres i egen protokoll. 
Denne sendes til forbundsstyrets 
medlemmer og den nasjonale 
kontrollkomité.  
 
5.4 Årsavslutning 
Forbundsstyret skal utarbeide årsmelding 
og avslutte regnskap hvert år. Regnskapet 
skal revideres av statsautorisert revisor 
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valgt av landsmøtet. Det året det ikke er 
landsmøte, skal årsmelding og revidert 
regnskap sammen med kontrollkomiteens 
beretning fremlegges ledermøte til 
orientering. 
 
5.5 Personalansvar 
a. Forbundsstyret har det overordnede 
juridiske arbeidsgiveransvaret for samtlige 
ansatte i forbundet, dvs. ansatte ved 
nasjonalt kontor og for ansatte ved NMFs 
regionkontorer. 
b. På vegne av forbundsstyret utøves de 
alminnelige arbeidsgiverfunksjonene av 
NMFs generalsekretær. 
c. Regionens daglige ledere utøver også, 
gjennom delegasjon via generalsekretær, 
arbeidsgiverfunksjoner på vegne av 
forbundsstyret i regionen. 
 
 
 
 
 
 
§ 6 REGIONTING 
6.1 Status  
Regiontinget er regionens øverste 
myndighet.  
 
6.2 Regiontingperiode, innkalling og saker 
til regiontinget 
a. Ordinært regionting holdes annet hvert 
år, det året landsmøtet ikke avholdes, 
innen utgangen av april måned.  
b. Det innkalles til ekstraordinært 
regionting dersom regionstyret eller 1/3 av 
regionens korps krever det. 
c. Innkalling sendes ut minimum ti uker før 
ordinært og tre uker før ekstraordinært 
regionting. 
d. Styrets årsmeldinger, reviderte 
regnskap, budsjett og saker til behandling 
på regiontinget, skal sendes korpsene 
senest tre uker før regiontinget. 
e. Medlemmer må fremme saker til 
behandling på regiontinget gjennom 
korpsene 
Saker som ønskes behandlet på ordinært 
regionting, må være mottatt av regionen 
seks uker før regiontinget.  
Alle saker som er mottatt innen denne 
fristen skal legges fram for regiontinget. 
 

valgt av landsmøtet. Det året det ikke er 
landsmøte, skal årsmelding og revidert 
regnskap sammen med kontrollkomiteens 
beretning fremlegges på høstens ledermøte 
til orientering. 
 
5.5 Personalansvar 
a. Forbundsstyret har det overordnede 
juridiske arbeidsgiveransvaret for samtlige 
ansatte i forbundet, dvs. ansatte ved 
nasjonalt kontor og for ansatte ved NMFs 
regionkontorer. 
b. På vegne av forbundsstyret utøves de 
alminnelige arbeidsgiverfunksjonene av 
NMFs generalsekretær. 
c. Regionens daglige ledere utøver også, 
gjennom delegasjon via generalsekretær, 
arbeidsgiverfunksjoner på vegne av 
forbundsstyret i regionen. 
d. En representant for de ansatte med vara 
til forbundsstyret velges av og blant de 
ansatte. 
 (flyttet fra 4.4. e) 
 
 
§ 6 REGIONTING 
6.1 Status  
Regiontinget er regionens øverste 
myndighet.  
 
6.2 Innkalling og saker  
 
a. Ordinært regionting holdes annet hvert 
år, det året landsmøtet ikke avholdes, 
innen utgangen av april måned.  
b. Det innkalles til ekstraordinært 
regionting dersom regionstyret eller 1/3 av 
regionens korps krever det. 
c. Innkalling sendes ut minimum ti uker før 
ordinært og tre uker før ekstraordinært 
regionting. 
d. Styrets årsmeldinger, reviderte 
regnskap, budsjett og saker til behandling 
på regiontinget, skal sendes korpsene 
senest tre uker før regiontinget. 
e. Medlemmer må fremme saker til 
behandling på regiontinget gjennom 
korpsene. 
Saker som ønskes behandlet på ordinært 
regionting, må være mottatt av regionen 
seks uker før regiontinget.  
Alle saker som er mottatt innen denne 
fristen skal legges fram for regiontinget. 
 



31 
 

6.3 Representasjon, rettigheter og 
voteringer 
a. På regiontinget deltar representanter 
fra korps, regionstyret, medlemmer i den 
regionale kontrollkomité, lederen i den 
regionale valgkomité, observatører fra 
korpsene, og gjester invitert av 
regionstyret. En delegat kan kun 
representere ett korps. 
b. Korpsene møter med inntil to ordinære 
regiontingsrepresentanter med skriftlig 
fullmakt undertegnet av korpsets leder.  
c. Følgende har tale-, forslags- og 
stemmerett: 
- Godkjente representanter fra korpsene.  
- Regionstyrets medlemmer i alle saker, 
dog ikke stemmerett under behandling av 
årsmelding og regnskap.  
d. Følgende har tale- og forslagsrett: Den 
regionale kontrollkomiteens medlemmer, 
den regionale valgkomiteens leder under 
valg. 
e. Følgende har talerett: 
- Representanter fra NMFs forbundsstyre og 
administrasjon 
- Regiontinget kan utover dette gi talerett 
til hvem det måtte ønske.  
f. Gyldig vedtak krever mer enn halvparten 
av de avgitte stemmer. 
6.4 Regiontingets dagsorden 
Regiontinget skal behandle følgende saker: 
 
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 
regiontingsperioden. 
 
c. Saker fremmet av regionstyret og 
korpsene.  
 
d. Plan og budsjett for neste 
regiontingsperiode og langtidsbudsjett. 
 
 
 

6.3 Representasjon, rettigheter og 
voteringer 
a. På regiontinget deltar delegater fra 
korps, regionstyret, medlemmer i den 
regionale kontrollkomité, lederen i den 
regionale valgkomité, observatører fra 
korpsene, og gjester invitert av 
regionstyret. En delegat kan kun 
representere ett korps. 
b. Korpsene møter med to ordinære 
regiontingsdelegater med skriftlig fullmakt 
undertegnet av korpsets leder.  
c. Følgende har tale-, forslags- og 
stemmerett: 
- Godkjente representanter fra korpsene.  
- Regionstyrets medlemmer i alle saker, 
dog ikke stemmerett under behandling av 
årsmelding og regnskap.  
d. Følgende har tale- og forslagsrett:  
- Den regionale kontrollkomiteens 
medlemmer, den regionale valgkomiteens 
leder under valg. 
e. Følgende har talerett: 
- Representanter fra NMFs forbundsstyre og 
administrasjon 
- Regiontinget kan utover dette gi talerett 
til hvem det måtte ønske.  
f. Gyldig vedtak krever mer enn halvparten 
av de avgitte stemmer. 
6.4 Dagsorden 
Regiontinget skal behandle følgende saker: 
 
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 
regiontingsperioden. 
 
c. Saker fremmet av regionstyret og 
korpsene.  
 
d. Plan og budsjett for neste 
regiontingsperiode og langtidsbudsjett. 
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e. Valg av: 
1 Styreleder 
 2 Nestleder 
 3 Fire til åtte styremedlemmer  
 4 Inntil fire varamedlemmer.  
 5 Tre medlemmer og ett varamedlem til 
den regionale kontrollkomiteen. Leder 
velges særskilt. 
 6 Tre medlemmer og ett varamedlem til 
den regionale valgkomiteen. Leder velges 
særskilt. 
Alle velges for to år. 
De som skal velges må ha gyldig 
medlemskap og ha sagt seg villig til å påta 
seg verv. Fast ansatte i NMF er ikke 
valgbare til verv i regionen.  
Valg skal foregå skriftlig dersom noen 
krever det. 
 
 
 
§ 7 REGIONSTYRE 
7.1 Sammensetning og konstituering 
Regionstyret består av styreleder, 
nestleder, fire til åtte styremedlemmer og 
inntil fire varamedlemmer.  
 
7.2 Fullmakter 
a. Regionstyret skal lede regionen etter de 
vedtak regiontinget har fattet. 
b. Regionstyret kan delegere oppgaver og 
ansvar til regionens administrasjon, samt 
utnevne de råd og utvalg som er nødvendig 
for å nå de mål som regiontinget har 
bestemt. 
c. Regionstyret regulerer regionens ansvar 
og aktiviteter. 
d. Generalsekretær har ansvar for at 
regionene til enhver tid har en 
administrativ leder. På fullmakt fra 
forbundsstyret ansetter generalsekretær 
daglig leder i regionen. Ansettelse skjer 
etter innstilling fra tilsettingsutvalget 
bestående av styreleder og ett 
styremedlem for regionen, 
generalsekretær, personalsjef (leder HR) 
og ansattes tillitsvalgt. Ved uenighet 
mellom regionstyrets medlemmer og 
generalsekretær treffer forbundsstyret 
endelig avgjørelse.  
e. Regionens daglig leder er administrativ 
leder og leder regionens daglige 
virksomhet i samsvar med vedtak, 
retningslinjer og gjeldende instrukser. 
Daglig leder har møteplikt i styret, og skal 

e. Valg av: 
 1 Styreleder 
 2 Nestleder 
 3 Fire til åtte styremedlemmer  
 4 Inntil fire varamedlemmer.  
 5 Tre medlemmer og ett varamedlem til 
den regionale kontrollkomiteen. Leder 
velges særskilt. 
 6 Tre medlemmer og ett varamedlem til 
den regionale valgkomiteen. Leder velges 
særskilt. 
Alle velges for to år. 
De som skal velges må ha gyldig 
medlemskap og ha sagt seg villig til å påta 
seg verv. Fast ansatte i NMF er ikke 
valgbare til verv i regionen.  
Valg skal foregå skriftlig dersom noen 
krever det. 
  
 
 
§ 7 REGIONSTYRE 
7.1 Sammensetning og konstituering 
Regionstyret består av styreleder, 
nestleder og fire til åtte styremedlemmer.  
 
 
7.2 Fullmakter 
a. Regionstyret skal lede regionen etter 
NMFs vedtekter og de vedtak regiontinget 
har fattet. 
b. Regionstyret kan delegere oppgaver og 
ansvar til regionens administrasjon, samt 
utnevne de råd og utvalg som er nødvendig 
for å nå de mål som regiontinget har 
bestemt. 
c. Regionstyret regulerer regionens ansvar 
og aktiviteter. 
d. Generalsekretær har ansvar for at 
regionene til enhver tid har en 
administrativ leder. På fullmakt fra 
forbundsstyret ansetter generalsekretær 
daglig leder i regionen. Ansettelse skjer 
etter innstilling fra tilsettingsutvalget 
bestående av styreleder og ett 
styremedlem for regionen, 
generalsekretær, HR-ansvarlig og ansattes 
tillitsvalgt. Ved uenighet mellom 
regionstyrets medlemmer og 
generalsekretær treffer forbundsstyret 
endelig avgjørelse.  
e. Regionens daglig leder er administrativ 
leder og leder regionens daglige 
virksomhet i samsvar med vedtekter, 
vedtak, retningslinjer og gjeldende 
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se til at det foreligger saksutredning og 
forslag til vedtak i alle saker regionstyret 
skal behandle.  
f. Daglig leder sammen med styreleder kan 
meddele prokura. 
 
 
 
7.3 Innkalling til styremøter – beslutninger 
a. Regionstyret innkalles når lederen eller 
et flertall av styrets medlemmer finner det 
nødvendig. 
b. Regionstyret er beslutningsdyktig når 
flertallet i styret er til stede.  
c. Styrevedtak skal protokollføres, og 
protokollene skal sendes regionstyrets 
medlemmer, varamedlemmer, 
kontrollkomiteens medlemmer og NMFs 
sentraladministrasjon.  
d. Korpsene skal informeres om de vedtak 
som er gjort. Interne konfidensielle saker 
føres i egen protokoll. 
 
 
 
7.4 Årsavslutning 
Regionstyret skal utarbeide årsmelding og 
avslutte regnskap hvert år. Årsmelding, 
revidert regnskap og budsjett med 
kontrollkomiteens beretning skal legges 
frem for regiontinget til godkjenning. Det 
året det ikke er regionting, skal årsmelding 
og revidert regnskap sendes korpsene til 
orientering innen 15. mai. 
 
 
§ 8 LEDERMØTE 
a. Ledermøtet skal være et aktivt 
høringsorgan for forbundsstyret i de saker 
dette er naturlig. I tillegg skal ledermøtet 
være et forum der regionene, 
forbundsstyret og de ansatte 
representanter har likeverdig rett og plikt 
til å spille inn temaer og saker i forkant. 
Ledermøtet skal også være et forum hvor 
de ulike organisasjonsleddene utveksler 
erfaringer og deler gode tiltak med 
hverandre. 
b. Ledermøtet samles to ganger i året og 
består av forbundsstyret og to 
representanter, fortrinnsvis leder og 
nestleder, for hver av det åtte regionene.  
I tillegg har generalsekretær møteplikt og 
regionenes daglig ledere møterett. De 
ansatte skal i tillegg møte med inntil to 

instrukser. Daglig leder har møteplikt i 
styret, og skal se til at det foreligger 
saksutredning og forslag til vedtak i alle 
saker regionstyret skal behandle.  
f. Daglig leder sammen med styreleder 
tegner regionen. Regionstyret kan meddele 
prokura. 
 
7.3 Innkalling til styremøter – beslutninger 
a. Regionstyret innkalles når lederen eller 
et flertall av styrets medlemmer finner det 
nødvendig. 
b. Regionstyret er beslutningsdyktig når 
flertallet i styret er til stede.  
c. Styrevedtak skal protokollføres, og 
protokollene skal sendes regionstyrets 
medlemmer og varamedlemmer, 
kontrollkomiteens medlemmer og NMFs 
sentraladministrasjon.  
d. Korpsene skal informeres om de vedtak 
som er gjort. Konfidensielle saker føres i 
egen protokoll. Denne sendes til 
regionstyrets medlemmer og regional 
kontrollkomité. 
 
7.4 Årsavslutning 
Regionstyret skal utarbeide årsmelding og 
avslutte regnskap hvert år. Årsmelding, 
revidert regnskap og budsjett med 
kontrollkomiteens beretning skal legges 
frem for regiontinget til godkjenning. Det 
året det ikke er regionting, skal årsmelding 
og revidert regnskap sendes korpsene til 
orientering innen 15. mai. 
  
 
§ 8 LEDERMØTE 
a. Ledermøtet skal være et aktivt 
høringsorgan for forbundsstyret i de saker 
dette er naturlig. I tillegg skal ledermøtet 
være et forum der regionene, 
forbundsstyret og de ansattes 
representanter har likeverdig rett og plikt 
til å spille inn temaer og saker i forkant. 
Ledermøtet skal også være et forum hvor 
de ulike organisasjonsleddene utveksler 
erfaringer og deler gode tiltak med 
hverandre. 
b. Ledermøtet samles to ganger i året og 
består av forbundsstyret og to 
representanter, fortrinnsvis leder og 
nestleder, for hver av de åtte regionene.  I 
tillegg har generalsekretær møteplikt og 
regionenes daglig ledere møterett. De 
ansatte skal i tillegg møte med inntil to 
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tillitsvalget til ledermøtet. Andre 
medlemmer i regionstyret eller 
ledere/ansatte i NMF kan delte på sak 
etter spesiell innkalling. 
 
 
§ 9 KOMITEER 
9.1 Den nasjonale og de regionale 
kontrollkomiteene 
Den nasjonale og de regionale 
kontrollkomiteene skal på vegne av 
landsmøtet og regiontinget: 
- Kontrollere at landsmøtet og regiontinget 
blir gjennomført etter vedtekter og 
reglement, og at lovlige vedtak fattes.  
- Kontrollere at forbundsstyrets og 
regionstyrenes vedtak og disposisjoner ikke 
er i strid med vedtekter og 
landsmøtevedtak. 
- Gjennomgå styreprotokoller og regnskap 
hvert år og legge frem beretning for 
landsmøtet og regiontinget. 
 
9.2 Nasjonal og regional valgkomité 
Den nasjonale og regionale valgkomiteen 
skal innstille valgbare kandidater til 
tillitsverv etter § 4 og § 6. 
 
Komiteens oppgave er å finne personer 
som kan ivareta og utvikle 
forbundet/regionen/korpsene i tråd med 
NMFs formål og vedtatt strategi-
/handlingsplaner. 
Det etableres en felles arbeidsmetodikk for 
organisasjonens valgkomiteer. 
 
 
 
§ 10 ØKONOMI 
NMFs formue kan ikke brukes til annet enn 
å fremme NMFs formål. NMFs formue 
hefter bare for Forbundets forpliktelser. 
 
 
§ 11 UENIGHETER OG TVISTER 
Uenighet og tvister om vedtektenes 
forståelse på:  
a. Korpsnivå forelegges regionstyret med 
forbundsstyret som ankeinstans.  
b. Regionnivå forelegges forbundsstyret 
med landsmøtet som ankeinstans.  
 
 
 
 

tillitsvalgte til ledermøtet. Andre 
medlemmer i regionstyret eller 
ledere/ansatte i NMF kan delta på sak 
etter spesiell innkalling. 
  
 
§ 9 KOMITEER 
9.1 Nasjonal og regional kontrollkomité 
 
Den nasjonale og de regionale 
kontrollkomiteene skal henholdsvis på 
vegne av landsmøtet og regiontinget: 
- Kontrollere at landsmøtet og regiontinget 
blir gjennomført etter vedtekter og 
reglement, og at lovlige vedtak fattes.  
- Kontrollere at forbundsstyrets og 
regionstyrenes vedtak og disposisjoner ikke 
er i strid med vedtekter og 
landsmøtevedtak. 
- Gjennomgå styreprotokoller og regnskap 
hvert år og legge frem beretning for 
landsmøtet og regiontinget. 
 
9.2 Nasjonal og regional valgkomité 
Den nasjonale og regionale valgkomiteen 
skal innstille valgbare kandidater til 
tillitsverv etter henholdsvis § 4 og § 6. 
 
Komiteenes oppgave er å finne personer 
som kan ivareta og utvikle 
forbundet/regionen/korpsene i tråd med 
NMFs formål og vedtatt strategi-
/handlingsplaner. 
Komiteene skal følge vedtatt 
arbeidsmetodikk.  
 
 
 
§ 10 ØKONOMI 
NMFs formue kan ikke brukes til annet enn 
å fremme NMFs formål. NMFs formue 
hefter bare for Forbundets forpliktelser. 
 
 
§ 11 UENIGHETER OG TVISTER 
Uenighet og tvister om vedtektenes 
forståelse på:  
a. Korpsnivå forelegges regionstyret med 
forbundsstyret som ankeinstans.  
b. Regionnivå forelegges forbundsstyret 
med landsmøtet som ankeinstans.  
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§ 12 OPPLØSNING 
a. Vedtak om oppløsning av forbundet må 
foretas på to påfølgende ordinære 
landsmøter. Vedtakene må ha minst 2/3 
flertall 
b. I tilfelle oppløsning skal NMFs midler 
plasseres i bank på sperret, rentebærende 
konto. I perioden fram til et nytt 
landsomfattende forbund med samme 
formål er opprettet, skal denne konto 
disponeres av et offentlig organ.  
§13 VEDTEKTSENDRINGER 
Landsmøtet kan endre disse vedtektene 
med 2/3 flertall. 
 
 
IKRAFTTREDELSE: Disse vedtektene trer i 
kraft fra og med 25.04.16. 

§ 12 OPPLØSNING 
a. Vedtak om oppløsning av forbundet må 
foretas på to påfølgende ordinære 
landsmøter. Vedtakene må ha minst 2/3 
flertall 
b. I tilfelle oppløsning skal NMFs midler 
plasseres i bank på sperret, rentebærende 
konto. I perioden fram til et nytt 
landsomfattende forbund med samme 
formål er opprettet, skal denne konto 
disponeres av et offentlig organ.  
§13 VEDTEKTSENDRINGER 
Landsmøtet kan endre disse vedtektene 
med 2/3 flertall. 
  
 
IKRAFTTREDELSE: Disse vedtektene trer i 
kraft fra og med 29.04.18.  
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Innspill fra NMF Rogaland, oversendt etter regiontinget 2017 

 

Vedr. sak 6 – Vedtekter 

Kontrollkomitéen foreslår at saken trekkes og fremmes på ny ved neste regionsting. 

 

Begrunnelse:  
De foreslåtte vedtektene virker noe uferdige med hensyn til regionens spesifikke behov for 
styring og kontroll.  

 

Vi vil spesielt vise til:  

- 1.1. B og C som utfordrer demokratiprosessene 
- §4 og 5 er ikke regionalt og ansvar og således ikke noe som inngår i regionens 

styringsverktøy 
- §6. 3 åpner for to stemmeberettigede per korps i regiontingsaker 
- §6. 4 er upresis i forhold til hva som skal velges i regionen med hensyn til styremedlemmer. 

Dette må presiseres. 

 

  



Styregodtgjørelse NMF Sør
Saksnr. C 04/2019
Dato 31. mars 2019

Regionstyrets forslag til vedtak:
Saken legges frem for regiontinget uten forslag til vedtak.

Saksutredning:
Per Qvarnstrøm har fremmet sak angående godtgjørelse for deltagelse i styret i NMF Sør.
Saksfremlegg ligger vedlagt.

Pr. i dag er det ingen av de andre regionstyrene som praktiserer godtgjøring for deltakelse i
regionstyret, kun faktisk kostnadsrefusjon.

Regionstyret har tradisjonelt seks møter pr. år. Dagens regionstyre består av 13 styre- og
varamedlemmer. Med fullt oppmøte vil foreslått ordning gi en maks økt kostnad pr. år på
kr. 66.000,-.

Vedlegg:
- Saksfremlegg Godtgjørelse for deltakelse i styret i NMF Sør



Fra: Per Qvarnstrøm, nestleder NMF Sør

Dato: 19.2.2019

Sak til styremøte 25.2.19.

Godtgjørelse for deltagelse i styret i NMF Sør

Bakgrunn for saken:

Det har i en årrekke vært en mindre kompensasjon for møteutgifter og forberedelser som
styremedlem i NMF Sør. Dette har vært holdt innenfor skattereglenes fribeløp, og har til nå utgjort kr
4000 for leder og kr 2000 for hver av de øvrige styremedlemmene.

I løpet av de siste årene har skattereglenes fribeløp blitt øk til kr.10.000 pr år. Samtidig har det
kommet spørsmål fra potensielle styremedlemmer hvorvidt det kan kompenseres for tapt
arbeidsfortjeneste for deltagelse i styremøtene i NMF Sør.

På nasjonalt nivå ble kompensasjonen for å sitte i forbundsstyret økt til 10.000 kr pr år i 2016.
Det er ulike praksis for mindre kompensasjon i de øvrige 8 regionene.

Vurdering og forslag:

For å balansere ut kompensasjon for benyttet tid og tapt arbeidsfortjeneste for enkelte, samt det
ansvaret og arbeidet det er å gjøre et aktivt styreverv i NMF Sør, ville det være ønskelig med en
kompensasjon som i det minste ikke belaster den enkeltes økonomi negativt, kombinert med
hensynet til at vi er en frivillig organisasjon med dugnadsinnsats som basis for bevegelsens aktivitet.

Vi søker derfor å finne en kompensasjon som både inspirerer til deltagelse men samtidig står i stil til
bevegelsens økonomiske handlingsrom og som ikke utløser skatt og arbeidsgiveravgift i form av lønn.

Det foreslås derfor å etablere en godtgjørelse til styrets medlemmer og varamedlemmer på kr 1000
pr fremmøtt styremøte som en dekning av egne utgifter i forbindelse med forberedelse og møter.

Dette maksimeres for styremedlemmer og varamedlemmer til kr 10.000 pr år uavhengig av
møteantall i det enkelte år.

For styrets leder og nestleder gis i tillegg et beløp på henholdsvis kr 5000 og 3000 som også skal
kompensere for ledermøtedeltagelse i NMF sentralt og evt andre møter med administrasjonen i
forbindelse med forberedelse til styremøter og annet.  Dette vil være en langt lavere kompensasjon
enn nasjonalleddet som jo lønner president og visepresident i betydelig grad.( 3G/2G).

Jeg ber om at forslaget behandles i styremøtet 25.2.2019, og at det etter styrebehandling fremlegges
som egen sak for regiontinget 2019 den 31.3.2019.

Kristiansand, 19.2.2019
Per B.Qvarnstrøm



Strategiplan 2019-21
Saksnr. D 05/2019
Dato 31. mars 2019

Regionstyrets forslag til vedtak:
Regiontinget vedtar NMF Sørs tilslutning til NMFs Strategiplan 2018-2022, vedtatt på
Landsmøtet 2018.

Saksutredning:
På landsmøtet i 2018 ble det vedtatt ny Strategiplan for NMF som gjelder i perioden 2018-
2022. Et hovedmoment ble vurdert i sammenheng med utarbeidelse av handlingsplan, er
hvilken funksjon planen skal ha. De siste års plan har vært detaljert og tiltaksorientert, og
har ramset opp en rekke konkrete enkelttiltak, tiltak som gjerne er helt ordinære og
«selvsagte» driftstiltak. Det var derfor et behov for at handlingsplanen skulle bli mer
strategisk i sin oppbygning, og at landsmøtet i hovedsak gjør vedtak om overordnede,
strategiske retninger og satsingsområder.

Hovedstrategien er den samme som før: NMF skal styrke det enkelte medlemskorps. Det
er deretter gitt tre kjerneområder: Kompetanseutvikling, Medlemsutvikling og Korps og
samfunn. Til hvert av disse tre områdene er det så gitt tre ulike områdestrategier. Planen
har fortsatt et særskilt fokus på de første fire årene i skolekorpset, og viktigheten av å
lykkes i starten av korpslivet. Korpset trenger både faglig og organisatorisk kompetanse for
å lykkes i arbeidet, samt at en må ha gode samarbeidspartnere i nærmiljøet, da spesielt
kulturskolen.

Det er viktig at nye, gode tiltak sees i sammenheng med allerede eksisterende tilbud og
aktiviteter. NMFs basisaktiviteter defineres gjerne som: sommerkurs, regionkorps,
nasjonale og regionale konkurranser for drill, skole- og voksenkorps. NMF er, og vil
fremdeles være, en organisasjon som er preget av produksjon av positive aktiviteter for
medlemmene sine. Aktivitetene oppleves som både grunnleggende og utviklende, og det er
grunn til å tro at dette også vil være viktig for korpsene i fremtiden.

NMF Sør har de siste årene hatt nedgang i medlemstallet. Etter drøftinger på styreseminar
og styremøter, er regionstyrets klare oppfatning at organisasjonen må ha hovedfokus på
medlemsutvikling, da spesielt i skolekorps. Frafallet er størst hos de yngste, og det må
jobbes for å få opp gjennomsnittsalderen i skolekorps.
Viktige tiltak for å øke stabiliteten i medlemsmassen er fortsatt satsing på dirigentnettverk.
Erfaringene til nå er positive, og det må jobbes for en bredere deltakelse, slik at vi når
enda flere. Relatert til dette er også et økt fokus på samarbeidet korps-kulturskole. Det er
viktig at opplæring står i fokus i det enkelte skolekorps, slik at musikanter i alle aldre
opplever trygghet, mestring og utvikling. Sommerkurs og regionkorps er viktige møteplasser
for ivrige musikanter, og regionen må videreføre den faglige kvaliteten også her.

Vi har mange korps i regionen som fungerer godt og som vi har jevnlig dialog med gjennom
våre aktiviteter. Vi har også mange korps som vi aldri hører noe fra. Disse korpsene bør
også få en økt oppmerksomhet i neste periode. Det må jobbes for at NMF Sør skal være mer
tilgjengelige for korpsene i positive utviklingsfaser, slik at vi bruker mindre tid på
krisehåndtering.



INKLUDERENDE - INSPIRERENDE - ENGASJERT MUSIKK- OG DRILLKORPS I BALANSE

NMF I SITT 2. HUNDREÅR

Vedtatt, NMFs landsmøte 2018.



Forord fra presidenten

Visjon, formål og verdier

Strategien som styringsverktøy

Hovedstrategi

Kjerneområder og strategierFoto:  Vidar Alvik Innholdsoversikt



NMFs 100-års jubileum og Musikkorps- 
enes år 2018 viser en solid korps- 

bevegelse med lange tradisjoner og at  
omverdenen verdsetter vår aktivitet 
innen drill og musikk. Den norske korps- 
bevegelsen er en viktig del av norsk kultur 
og tradisjon, noe som forplikter og skaper 
store forventninger for fremtiden.

Alle snakker korps!  Vår visjon.
Musikkorpsenes år vil være et viktig  
bidrag til å realisere vår visjon og til at  
korpsbevegelsen kan utvikle sin plass i 
samfunnet og i det frivillige liv.
Året er et godt utgangspunkt for strategi-
planen, og vil være et viktig bidrag til at vi 
skal kunne nå våre mål. 
Frivilligheten er en viktig del av grunn- 
muren i det norske samfunnet, en grunn-
mur som må forvaltes og videreutvikles. 
Her spiller korpsbevegelsen en viktig rolle.
 
NMF er mangfoldig - en musikkfaglig og 
drillfaglig arena, men også en arena for  
organisasjonsarbeid, enten man er tillits-
valgt eller ansatt. I tillegg er organisasjonen 

en arena for et sterkt, sosialt fellesskap.  
Vi skal være en utviklende og lærende 
organisasjon på alle nivåer, og dette for-
plikter og det utfordrer. Korpsene bidrar til 
demokratiopplæring gjennom deltakelse 
i våre demokratiske prosesser. I årene 
fremover blir det særlig viktig å legge til 
rette for korpsstyrenes, tillitsvalgtes og 
de ansattes utvikling.
 
NMF skal være en aktiv pådriver innen 
kulturfeltet, vi skal sette dagsorden og ta 
del i samfunnsdebatten. Vi skal være en 
aktør som blir lyttet til, og som gjerne tar 
de viktigste politiske kampene. Politisk 
synlighet og målrettet omdømmebygging 
er viktige momenter for anerkjennelse 
av korpsets verdi som samfunnsbygger.  
Samfunnet er i stor endring på mange  
områder. Vi må følge med, og gjerne være  
i forkant. Strategiplan 2018-2022  
staker ut kursen for korpsene og NMF i et  
langsiktig perspektiv. Planen beskriver 
strategiske valg for organisasjonen, der 
hovedstrategien er at NMF skal styrke det 
enkelte medlemskorps.

Verdiene inkluderende – inspirerende – 
engasjert gjennomsyrer planen. Her har vi 
en lang tradisjon vi må bygge videre på, og  
det enkelte korps må tufte sin identitet på 
denne kulturen. NMF skal på alle nivå og  
arbeidsområder arbeide for å fremme en 
organisasjonskultur som understøtter 
NMFs verdigrunnlag.
 
Vi har et ønske om at korps skal være 
en arena der barn, unge og voksne  
utvikler seg innen musikk og drill – og som  
mennesker.  Dette blir fortsatt en av våre 
viktigste ambisjoner i tiden fremover.
 
Vi ønsker alle lykke til med arbeidet - 
på alle nivåer i korpsbevegelsen! La oss 
sammen ta vare på og videreutvikle  
verdens beste hobby!

   

Forord

President

Generalsekretær



  

Vår visjon
Alle snakker korps

Vårt formål
Norges Musikkorps Forbund skal gjøre musikkorps til 
en attraktiv fritidsinteresse for alle barn, unge og 
voksne. Dette gjør vi ved å sikre gode vekstvilkår for 
korpsene, tilby aktiviteter av høy kvalitet og synliggjøre 
korpsenes betydning. Gjennom vårt arbeid er vi en  
sentral bidragsyter til livslang læring, økt livskvalitet 
og kulturbygging i hele landet.

Våre verdier
Inkluderende – Inspirerende – Engasjert

Hovedstrategi
NMF skal styrke det enkelte medlemskorps

For å oppnå dette skal NMF bl.a. arbeide for gode 
rammebetingelser og alternative inntektskilder både 
innen offentlig og privat sektor, og øke og styrke  
samarbeidet med sponsorer og strategiske sam- 
arbeidspartnere.

Visjon, formål og verdier

Foto:  Vidar Alvik



Norges Musikkorps Forbund er av de 
største organisasjonene innen det  

frivillige kulturlivet. Mange korps opplever 
en svært positiv utvikling og klarer å holde 
jevnt og godt nivå. Korpsenes rekruttering 
er generelt god, men på samme måte som 
for andre organisasjoner er medlems- 
massen mer flyktig enn for noen tiår siden. 
Utfordringen er derfor fremdeles å øke 
tallet på utøvere som fortsetter ut over de 
første årene.  
Det er gledelig å registrere at antallet  
eldre skolekorpsmusikanter øker, men det 
må fortsatt også jobbes spesielt for at  
flere tar med seg hobbyen inn i voksen- 
livet. Statistikk viser at utviklingen er den  
samme for alle kategorier medlemmer, og 
tendensene er felles for musikk og drill. 

NMFs strategiplan er et overordnet  
styringsdokument som synliggjør hvilke 
områder organisasjonen skal ha fokus på 
i årene som kommer. NMF har siden 2014 
hatt som hovedstrategi: NMF skal styrke 
det enkelte medlemskorps. I planen for 
2018-2022 er hovedstrategien fremdeles 

den samme, med tilhørende kjerneområder 
Kompetanseutvikling, Medlemsutvikling 
og Korps og samfunn. Planen viser tydeli-
gere strategiske retninger som, basert på 
utviklingstrekk og tendenser for korpsene, 
skal møte organisasjonens utfordringer 
og oppgaver. Dette gjelder både nasjonalt 
og regionalt, og hver av våre åtte regioner 
skal gjøre egne prioriteringer av strategi-
ene. Slik kan det iverksettes tiltak basert 
på regionale variasjoner i utfordringene 
og tilgang på ressurser. Strategiplanen gir 
føringer for bruken av alle underordnede  
planer i alle deler av organisasjonen. Det 
vises her blant annet til allerede vedtatt 
kommunikasjonsstrategi og drillstrategi. 

Grunnlaget for en sterk korpsbevegelse 
i fremtiden er hos de yngste, og det 

er viktig med særskilt oppmerksomhet 
på de første fire årene til musikanten og  
drilleren. For at NMF skal sikre at korps 
forblir en attraktiv fritidsinteresse for alle 
barn, unge og voksne, har organisasjonen 
satt klare mål innenfor de utvalgte kjerne-
områdene. Dette for å legge til rette for at 

Strategiplanen  
som styringsverktøy 

vi kan bygge solide og robuste korps med 
fokus på faglig kvalitet, - det viktigste  
organisasjonen kan gjøre for å oppfylle  
visjonen alle snakker korps.

Det er viktig at nye, gode tiltak sees i  
sammenheng med allerede eksisterende 
tilbud og aktiviteter. NMFs basis- 
aktiviteter defineres gjerne som: sommer-
kurs, regionkorps, nasjonale og regionale 
konkurranser for drill, skole- og voksen-
korps. NMF er, og vil fremdeles være, en  
organisasjon som er preget av produksjon 
av positive aktiviteter for medlemmene 
sine. Aktivitetene oppleves som både 
grunnleggende og utviklende, og det 
er grunn til å tro at dette også vil være 
viktig for korpsene i fremtiden. Basis- 
aktivitetene er et viktig grunnlag for å opp-
fylle vår hovedstrategi, og vil bli videreført 
og satset på i alle NMFs regioner.

Planen som vedtas av landsmøtet er et 
strategisk dokument. Til hvert kjerne- 
område er det utarbeidet strategiske  
formuleringer, og til å støtte opp under  



målene skal det utarbeides en egen 
tiltaksplan til bruk for forbunds-
styret og administrasjonen. Det 
kan også bli aktuelt å utvikle egne  
strategiplaner for flere av kjerneområdene. 

Måling av hvor vellykket strategier og 
tiltak er i perioden blir gjort ved bruk 

av etablerte og nye statistikker og økt bruk 
av medlemsundersøkelser.

Statistikk sier mye interessant om kvanti-
tet, men mindre om kvalitet. Selv om vi de 
senere år har opplevd fallende medlemstall 
har det i samme periode vært en formida-
bel hevning når det gjelder kvaliteten på 
aktivitetene. 
Planen har medlemsutvikling som et av 
sine kjerneområder. I begrepet må det 
være satsing på kvantitet, men det må 
samtidig satses på at Norge fremdeles 
skal være helt i toppen når det gjelder  
kvalitet på musikk og drill.

I VERDENSTOPPEN: 
EIKANGER-BJØRSVIK  

MUSIKKLAG



Kompetanseutvikling
Korps er opplæring - lære å utrykke seg 
gjennom å mestre et instrument eller å 
kunne drille. Korps utvikler både individet 
og lagspilleren. For å lykkes med korps er 
faglig og organisatorisk kompetanse og 
kultur viktige faktorer. For å skape gode 
mestringsopplevelser er det også viktig 
med positivt engasjement, kunnskap om 
god opplæring. Dirigenter, instruktører og 
korpsstyret må etablere felles målsetting 
for effektiv og målrettet drift av korpset. 
Dirigenten og instruktøren har en nøkkel-
rolle i utviklingen av den enkelte musikant 
og driller. 

Det er allerede etablert flere fagspesifik-
ke studietilbud for skole- og aspirant-

korpsdirigenter, og det er nylig etablert en 
egen strategi for korpsdrill. Hovedmålet i 
drillstrategien er at flere skolekorps skal 
ha drilltropper og at NMF skal være en 
leverandør av gode kompetansehevende 
tiltak for instruktører og koreografer. For 

musikkorpsene skal det fremover satses 
spesielt på å etablere gode dirigentnett-
verk regionalt, med mål om å gi dirigenten 
faglig påfyll og sterke, inspirerende fagmi-
ljø for erfaringsdeling. 

NMF er særlig opptatt av å forsterke 
samarbeidet med den lokale kultursko-

len, og oppfordrer alle kommuner til å ved-
ta den nye rammeplanen som er utarbeidet 
av Norsk Kulturskoleråd. Vi må være med 
å legge til rette for at planens ambisjoner 
som handler om korps og frivillighet blir 
realisert, blant annet ved å etablere gode 
samarbeidsmodeller mellom det enkelte 
korps og kulturskolen. 

For å kunne nå organisasjonens mål skal 
NMF være en solid, inkluderende og læren-
de organisasjon. Dette gjelder både korps-
styrene, ansatte og tillitsvalgte på alle nivå 
i organisasjonen. Realisering skjer gjennom 
omdømmebygging, fokus på økonomi, kom-
petanseheving og trygge arbeidsforhold.  

Kjerneområder/strategier 

MÅL: NMF skal bidra til å heve kompe- 
tansen til det enkelte korps

Strategi 1:
NMF skal være en lærende organisasjon 
som har fokus på utvikling av kunnskap og 
kunnskapsdeling.
NMF skal på alle nivå og arbeidsområder 
utvikle en organisasjonskultur som bygger 
opp under NMFs vedtatte verdigrunnlag.

Strategi 2
NMF skal utvikle digitale verktøy og legge 
til rette for fysiske læringsarenaer og di-
gitale læringsplattformer.

Strategi 3:
NMF skal arbeide for kvalitetsfylt og  
relevant musikkundervisning i grunnskole, 
videregående skole, kulturskole og høyere 
utdanningsinstitusjoner. Det skal også 
søkes å få drillinstruksjon etablert som  
fagemne i utdanningssystemet. 



Medlemsutvikling
Korps er spilleglede og samspill, mestring 
og utvikling. Korps er sosialt og lærerikt, 
med felles opplevelser på tvers av alder, 
kjønn og sosial bakgrunn. Korps skal være 
en attraktiv og inkluderende fritids- 
interesse for alle, og rekruttering handler 
om å være attraktiv for nye medlemmer. 

Like viktig er det å sørge for medlemme-
ne får glede av korpset hele livet. For å 

lykkes med dette er det viktig at korpset 
er et godt og inkluderende sted å være 
for både korpsets utøvere og støttespil-
lere. Det er viktig å ha fokus på hvordan 
musikanten, drilleren og foreldre blir møtt 
i korpset. Det første møtet må være posi-
tivt, og de ulike overgangene i korpset må 
være smidige og gode, slik at musikant og 
driller opplever kontinuerlig mestring og 
tilhørighet. 

Det må også legges til rette for at musikk 
og drill er aktiviteter man tar med seg inn i 
livet som voksen. 

MÅL: Musikk og drill skal være en  
attraktiv og inkluderende fritidsaktivitet 
for alle

Strategi 4:
NMF skal bidra til at alle barn, unge og 
voksne skal ha lik mulighet til å delta i 
korps i samsvar med fritidserklæringen fra 
2016 *.

Strategi 5:
NMF skal arbeide med rekruttering og  
inkludering av nye medlemmer og ha fokus 
på å beholde medlemmene som starter i  
korps.                           

Strategi 6:
NMF skal til enhver tid tilby medlems- 
service og tjenester tilpasset medlem- 
menes behov.

* Fritidserklæringen bygger på FNs konvensjon om 
barnets rettigheter. Kapittel 31: Partene erkjenner 
barnets rett til hvile og fritid og til å delta i lek og 
fritidsaktiviteter som passer for barnets alder, og  
til fritt å delta i kulturliv og kunstnerisk virksomhet.
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Korps skal være på dagsorden og ta del 
i samfunnsdebatten. Korpsene og andre 
deler av det frivillige kulturlivet skaper 
positive og betydningsfulle opplevelser.  
I tillegg til musikkopplæringen er korp-
set også et viktig nærmiljøtiltak, en mø-
teplass og en samfunnsbygger. I korpset  
lærer barn og unge samspill og samhold, 
selvstendighet og fellesskap. Gjennom 
korpset får også musikantene delta i  
demokratiske prosesser, og lærer sosial 
tilpasning som en del av en gruppe. Korp-
set er en arena for utvikling av sosial kom-
petanse på tvers av alder, kjønn, religion, 
etnisk opprinnelse og sosial bakgrunn. 
I korpset er alle en viktig ressurs som 
sammen gjør korpset bedre. 
Korps er således en viktig arena for  
inkluderende samfunnsutvikling, og NMF 
vil her være en pådriver for nettverksbyg-
ging og samarbeid med andre deler av kul-
tur-Norge.

NMF skal ta initiativ og sammen med 
andre aktører fokusere på arena- 

utfordringene. Dette gjelder både egne-

de lokaler til   øvelse og fremføring for 
musikkorpset, og at drillaktiviteten blir  
behandlet likt med idretten når det gjelder 
tildeling av treningstid i idrettshallen.

MÅL: NMF skal være en viktig samfunns-
aktør og arena for opplæring innen musikk 
og drill 

Strategi 7:
NMF skal arbeide for å styrke organisasjo-
nens omdømme samt anerkjennelsen av 
korpsenes verdi.

Strategi 8:
NMF skal arbeide for en arenapolitikk med 
mål om gode øvingslokaler og konsert-/ 
oppvisningslokaler for musikk og drill.

Strategi 9:
NMF skal arbeide for gode ramme- 
betingelser og alternative inntektskilder 
både innen offentlig og privat sektor, og 
øke og styrke samarbeidet med sponsorer 
og strategiske samarbeidspartnere.
  

  
Korps og samfunn 

Foto:  Vidar Alvik



VISJON
Alle snakker korps

VÅRT FORMÅL
Norges Musikkorps Forbund skal gjøre musikkorps til en attraktiv fritidsinteresse for alle barn, unge og voksne.  

Dette gjør vi ved å sikre gode vekstvilkår for korpsene, tilby aktiviteter av høy kvalitet og synliggjøre korpsenes betydning.  
Gjennom vårt arbeid er vi en sentral bidragsyter til livslang læring, økt livskvalitet og kulturbygging i hele landet.

VÅRE VERDIER
Inkluderende – Inspirerende – Engasjert

HOVEDSTRATEGI
NMF skal styrke det enkelte medlemskorps

TRE K JERNEOMRÅDER MED MÅL OG STRATEGIER

* Fritidserklæringen bygger på FNs konvensjon om barnets rettigheter. Kapittel 31: Partene erkjenner barnets rett til hvile og fritid og til å delta i lek og fritidsaktiviteter som 
passer for barnets alder, og til fritt å delta i kulturliv og kunstnerisk virksomhet.

MÅL: NMF skal bidra til å heve kompetansen til 
det enkelte korps

Strategi 1: NMF skal være en lærende  
organisasasjon som har fokus på utvikling av 
kunnskap og kunnskapsdeling. NMF skal på  
alle nivå og arbeidsområder utvikle en  
organisasjonskultur som bygger opp under  
NMFs vedtatte verdigrunnlag.

Strategi 2: NMF skal utvikle digitale verktøy og 
legge til rette for fysiske læringsarenaer  
og digitale læringsplattformer.

Strategi 3: NMF skal arbeide for kvalitetsfylt 
 og relevant musikkundervisning i grunnskole, 
videregående skole, kulturskole og høyere  
utdanningsinstitusjoner. Det skal også søkes å  
få drillinstruksjon etablert som fagemne i  
utdanningssystemet.

MÅL: Musikk og drill skal være en attraktiv og 
inkluderende fritidsaktivitet for alle

Strategi 4: NMF skal bidra til at alle barn,  
unge og voksne skal ha lik mulighet til å  
delta i korps i samsvar med fritidserklæringen 
fra 2016*.

Strategi 5: NMF skal arbeide med rekruttering 
og inkludering av nye medlemmer, og ha fokus 
på å beholde medlemmene som starter i korps. 

Strategi 6: NMF skal til enhver tid tilby  
medlemsservice og tjenester tilpasset  
medlemmenes behov.

MÅL: NMF skal være en viktig samfunnsaktør 
og arena for opplæring innen musikk og drill 

Strategi 7: NMF skal arbeide for å styrke  
organisasjonens omdømme samt  
anerkjennelsen av korpsenes verdi.

Strategi 8: NMF skal arbeide for en arena- 
politikk med mål om gode øvingslokaler og  
konsert-/ oppvisningslokaler for musikk og drill.

Strategi 9: NMF skal arbeide for gode ramme-
betingelser og alternative inntektskilder både 
innen offentlig og privat sektor, og øke og  
styrke samarbeidet med sponsorer og  
strategiske samarbeidspartnere.

KOMPETANSE UTV IKL ING MEDLEMS UTVIKLING KORPS OG SAMFUNN 



Langtidsbudsjett 2019-21
Saksnr. D 06/2019
Dato 31. mars 2019

Regionstyrets forslag til vedtak:
Regiontinget godkjenner langtidsbudsjett 2019-2021 som fremlagt.

Saksutredning:
Det er satt opp nytt langtidsbudsjett for ny regionstyreperiode Budsjettet tar utgangspunkt
i NMF Sørs vedtatte totalbudsjett for 2019. I langtidsbudsjettet legges dagens drifts- og
aktivitetsnivå til grunn. Det er budsjettert med en årlig lønnsvekst på 3,25 % samt en
generell årlig prisstigning på 4%.
Posten «Annnen driftinntekt» består i stor grad av påmeldingsavgifter og billettinntekter,
mens offentlig støtte inneholder ulike driftstilskudd, samt momskompensasjon og
voksenopplæringsmidler.
Landsmøtet 2018 vedtok ny økonomimodell for organisasjonen. NMF går fra 2019 over til
økonomimodell med fordeling av kontingentinntekter mellom den enkelte region og NMF
nasjonalt. Eksisterende ordning med nasjonal dekning av regionenes kontorholdkostnader
og lønnsrefusjon opphører fra 2019 og kostnader belastes der de oppstår. Prosentvis
fordeling kontingentinntekt nasjonalt/region for 2019 er 53/47, men det det er vedtatt en
økning av regionens andel til 52% i 2022.
Det settes dermed ekstra fokus på økte inntekter i tiden som kommer, både med økning av
offentlige tilskudd og arbeid med sponsorer. Dette arbeidet er startet i 2019, og en har mål
om å se resultater av dette arbeidet i 2020. En vesentlig del av driftstilskuddet kommer fra
de fire fylkeskommunene. Den pågående regionaliseringen skaper uvisshet rundt fremtidig
fylkeskommunal driftsfinasiering, men det er budsjettert med optimisme om at dagens
driftstilskudd opprettholdes selv om en går fra fire til to fylker.
Det er budsjettert med en forsiktig økning i deltakeravgifter i 2020 og 2021. Vi har god
deltakelse på våre arrangementer, men jobber for fortsatt økt deltakelse på aller våre
arrangement. Deltakeravgifter har de siste to årene vært gradvis prisjustert, slik at det er
ikke budsjettert med vesentlig prisøkning.

Alle våre aktiviteter er lagt opp til at det er mulig å justere kostnadene etter antall
påmeldte. Dette gir en sunn og nøktern økonomi.
I tiden fremover vil det være et hovedfokus på medlemsutvikling og styrking av det enkelte
medlemskorps. Dette vil blant annet gjøres ved å videreføre dirigentnettverk, samt økt
fokus på samarbeid korps-kulturskole, jfr. Strategiplan 2018-22.



Tel: 98 24 11 58
Fax: 92 17 27 18

Fakkelgården
2624 Lillehammer

musikkorps.no
hedopp@musikkorps.no

Langtidsbudsjett 2019-21Totalbudsjett NMF Sør
Driftsinntekter og driftskostnader
Tekst 2019 2020 2021
Medlemskontigent 822 800 850 000 875 000
Offentlig støtte 1 705 276 1 750 000 1 800 000
Annen driftsinntekt 4 627 500 4 812 600 5 005 104
Sponsorinntekter 100 000 200 000
Finansinntekter 10 000 10 000
Sum Driftsinntekter 7 155 576 7 522 600 7 890 104

Lønns og personalkostnader 2 356 049 2 432 621 2 511 681
Annen driftskostnad 4 924 500 5 121 480 5 326 339
Sum driftskostnader 7 280 549 7 554 101 7 838 020

Årsresultat -124 973 -31 501 52 084



NMF Sør Regionsting 31.mars 2019
Valgkomiteens innstilling

e1: Valg av leder NMF Sør Regionstyre:
Valgkomitéens forslag: Per Qvarnstrøm - Vest-Agder
Alder: 58
Representerer: Møvig og Sjøstrand Skolemusikk
Yrke: Økonomidirektør
Verv/oppgaver: Festivalsjef
Annet: Over 20 års styreerfaring fra næringsliv og korps med mer.

e2: Valg av nestleder NMF Sør Regionstyre:
Styremedlem: Thor Hansen - Vestfold
Alder: 52
Representerer: Nøtterøy Musikkorps
Yrke: Selvstendig næringsdrivende/siviløkonom
Verv/oppgaver: Nøtterøy næringsforum, styremedlem. Medlem byggekomite Nøtterøy

musikkhus, div. næringsstyrer.
Annet: Brenner for synlige korps, oppgradering av marsjering og «grått kurs»

Spiller saxofon

e2: Valg av styremedlemmer og varamedlemmer NMF Sør Regionstyre:
Valgkomitéens forslag:

Styremedlem: Tim Grov - Vestfold
Alder: 42
Representerer: Holmestrand ungdomskorps
Yrke: IT-konsulent
Verv/oppgaver: Nestleder, leder, kasserer og nå nyvalgt sekretær i HUK over 15 år.

Korpsleder i Holmestrand og Botne skolekorps.

Styremedlem: Gry Tunby - Vestfold
Alder: 46
Representerer: Sande og Mosserød skolekorps
Yrke: Veileder/Aktivitør
Verv/oppgaver: Veileder i Born to play, leder for regionskorps, 4 år som korpsleder

Styremedlem: Emmanuel Dreier Ludianos- Aust-Agder
Alder: 39
Representerer: Øyestad skolemusikkorps
Yrke: Forsikringsrådgiver og dirigent
Verv/oppgaver: Vara i Arendal Musikkråd, meddommer i Tingretten, og på 5.plass på

Piratpartiet Agders liste ved fylkesvalget til høsten.

Styremedlem: Kine Aasen - Vest-Agder
Alder: 28
Representerer: Vågsbygd skolemusikkorps/ Flekkerøy skolekorps
Yrke: Fløytist, dirigent, musikkpedagog
Verv/oppgaver: Tidligere fungerende styreleder og økonomiansvarlig i Det Norske

Fløyteensemble, musikalsk leder for Sørlandsk korpsfestival
Annet: Norsk leder for nordisk ungdomsprosjekt «Flaskepost for fremtiden». Et

samarbeid mellom Aarhus, Danmark, Reykjanesbær, Island og Kristiansand,
Norge.
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Styremedlem: Tone Berge Hansen - Telemark
Alder: 50
Representerer: Norcem pike- og guttekorps
Yrke: Fylkespolitiker, gruppeleder Ap Telemark Fylkesting, leder hovedutvalg

kultur, idrett og folkehelse
Verv/oppgaver: Leder Norcem pike- og guttekorps og leder/ medlem i diverse styrer i

Telemark

Styremedlem: Christine Hermansen - Telemark
Alder: 43
Representerer: Eidanger pike- og guttekorps
Yrke: Leder utstillingsavdelingen Telemark Museum
Verv/oppgaver: Korpsleder + diverse
Annet: Politisk engasjert hos Høyre, sitter i Høyres nasjonale kulturkomité

Styremedlem: Nicolai Bratsberg - Telemark
Alder: 16
Representerer: Eidanger pike- og guttekorps
Yrke: Student
Verv/oppgaver: Leder musikantstyret i regionkorpset

Varamedlem: Vibeke Lillehammer Larsen - Vestfold
Alder: 50
Representerer: Sandefjord musikkorps
Yrke: Lærer
Verv/oppgaver: Voksen leder for Janitsjarringens Ungdomsråd i Sandefjord, og er med i

Janitsjarringen (samarbeidsorgan for korps i Sandefjord).
Annet: Har hatt flere verv i styret i Haukerød skolekorps og Sandefjord Musikkorps.

Spiller bassklarinett i Sandefjord Musikkorps og av og til i Vestsidens
musikkorps.

Varamedlem: Martin Haugen – Vestfold
Alder: 18
Representerer: Framnes musikkorps/ Sandefjord musikkorps
Yrke: Student
Verv/oppgaver:
Annet:

3: Valg av kontrollkomité NMF Sør :
Leder: Hege Børke Selle - Telemark
Alder: 59
Representerer: Gimsøy Skolemusikk
Yrke: Ufør
Verv/oppgaver: Tidl leder i skolekorpset

Medlem: Unni Christensen - Vestfold
Alder: 62
Representerer: Nøtterøy Musikkorps
Yrke: Konsulent Bufetat
Verv/oppgaver: Spiller i Nøtterøy Musikkorps
Annet: Tidl.leder i flere korps, Regionstyret i tidligere periode

Medlem:
Alder:
Representerer:
Yrke:
Verv/oppgaver:
Annet:
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Varamedlem: Thor Furuvald - Telemark
Alder: 71
Representerer: Herøya Musikkorps
Yrke:
Verv/oppgaver:

e4: Valg av valgkomité NMF Sør :
Foreslås av regionstyret/ regionting:

Leder:
Alder:
Representerer:
Yrke:
Verv/oppgaver:
Annet:

Medlem:
Alder:
Representerer:
Yrke:
Verv/oppgaver:

Medlem:
Alder:
Representerer:
Yrke:
Verv/oppgaver:

Varamedlem:
Alder:
Representerer:
Yrke:
Verv/oppgaver:
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