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Referat styremøte NMF Sør 3/2017 
 
Dato 8. mai 2017 
Møtenr. 03/17 
Sted Heimat, Brokelandsheia 
 
Tilstede  
Fra styret Hege Børke Selle, Per Qvarnstrøm, Thor Hanssen, Gry Tunby, Oda 

Charlotte H. Larsen, Marie Emerense Håheim, Jon Kåre Larsen, 
Charlotte Algrøy Svidal, Rigmor Emerense Håheim, Martin Haugen 

Fra administrasjonen Finn Arne Dahl Hanssen 
Forfall Tim Grov, Sarah Nordal Strand, Ida Marie Eikebrok Mæland 
 
 

Godkjenning 
Innkalling godkjent. 
Dagsorden godkjent. 
Referat fra forrige styremøte sendes ut sammen med dette møtet. 

 

Vedtakssaker 

08/17 2018 – regionale tiltak 
NMF Sør skal gjennomføre følgende regionale tiltak i forbindelse med jubileumsåret 2018:  

• Konsertturne med regionkorpset, må vurdere solist 

• Samarbeid med Marinemusikken om Unge talenter-konserter i Agder. 

• Søknadsmal til kommunene om 2018-tiltak 

• Månedens korps-youtube-klipp 

• Ytterligere styrket fokus på medlemskorpsene 
o Marsjkurs for regionens korps – sette ekstra fokus på kvalitet i gata 

• Bruke eksisterende arenaer til å markere jubileet 

Drøftingssaker 

D-01/17 Styreseminar 27.-28. oktober – innspill til program 
Følgende innspill fremkom i styremøtet og tas med i videre drøfting: 

• Ønske om ekstern foredragsholder –  

• Ildsjelen – fordeler og utfordringer med sterke personligheter i lokalmiljø 

• Lage promovideo for youtube-prosjekt 2018 

• 2018 – kommunikasjon av våre aktiviteter 
o Hva kan vi bidra med overfor medlemskorpsene angående kommunikasjon og markedsføring 

av 2018- arrangement 

• Kommunikasjon mot barn og unge, mot foreldre 

• Hvilke kanaler brukes for å nå nye målgrupper? 

• Omdømmebygging 
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Forslag til endelig program legges frem for vedtak på styremøtet i september. 
 

Orienteringssaker 

O-14/17 Økonomi – status 
Daglig leder presenterte økonomirapport pr. 30. april 2017 som viser at vi er godt i rute i forhold til 
budsjett. 
 

O-15/17 NM 2017 – status  
NM skolekorps 2017 begynner å nærme seg, og regionen er inne i den mest hektiske planleggingsperioden 
for NM. Arrangementet er godt i rute, og det vil være ca. 2000 deltakere på årets arrangement. 
 
Representasjon fra NMF Sør: Thor, Hege som er klare for oppgaver.  
 

O-16/17 Hjertnesfestival – oppsummering  
Hjertnesfestivalen ble gjennomført 26. mars, parallelt med regionting. I år deltok 50 korps, deriblant 
mange nykommere, noe vi finner gledelig. Prosjektregnskapet for festivalen er ikke sluttført enda, da vi 
venter fortsatt på noen innkomne fakturaer, men det kan synes som arrangementet går med et akseptabelt 
overskudd. Arrangementet er et samarbeid med Janitsjarringen i Sandefjord, og overskuddet deles 50/50.  
Neste års arrangement gjennomføres 4. mars.  
 
Det er ønskelig å sjekke mulighet for å fordele arrangementet på to dager, da eksempelvis voksenkorps en 
dag og skolekorps neste.  
 

O-17/17 Korpsutredning i Kristiansand – veien videre  
Korpsutredningen i Kristiansand følges opp av både kommune og korps. Kulturstyret i Kristiansand 
behandlet saken den 8. mars, hvor de har bestilt en handlingsplan som oppfølging av utredningen. Korpsene 
hadde oppfølgingsmøte 27. mars. Det etableres nå et samarbeidsforum for korpsene i Kristiansand med 
stiftelsesmøte 8. juni. 
 

O-18/17 Temakveld vår 2017 – oppsummering  
Det ble gjennomført temakveld med tema «Konsertproduksjon» i alle regionens fylker i uke 16. Det har i 
etterkant vært sent ut evaluering blant deltakerne med positiv tilbakemelding. 
 

O-19/17 Grått kurs – status  
Det er pr. 8. mai 29 påmeldte til kurset. Dette er nok til at vi gjennomfører, men det er plass til flere 
deltakere, spesielt på treblås.  
 

O-20/17 Sommerkurs – status  
Det er pr. 8. mai 335 påmeldte til de ulike sommerkursene. Gult og svart kurs er fullt, og det er opprettet 
venteliste. Rødt og blått kurs har fortsatt ledige plasser. Arrangementsmessig er sommerkurs i rute. 
 
Utrede muligheten for gult kurs i starten av sommerferien 
Dato for avslutningskonsertert? 
 

O-21/17 Fremtidige arrangement  
I tillegg til nevnte arrangement skal det gjennomføres «Nasjonal slagverksoffensiv» i samarbeid med 
slagverksensemblet SISU og Vestfoldfestspillene.  
Rett etter NM blir det nasjonalt sommerkurs drill i Sandefjord. 
 

O-22/17 Personalnytt 
Torild Hafskjold er ansatt som ny musikkonsulent i 80% stilling. Torild kommer fra jobb i Drammen 
kulturskole, og vil tiltre 15. august. 
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Referatsaker 
Ingen referatsaker 

Eventuelt 
• UMM: Charlotte Svidal sitter som representant i arbeidsutvalget for arrangementet i Kristiansand. 

Finn Arne er vara.  

• Det er ønskelig at det utvikles en enkel plakatmal til bruk for medlemskorpsene, både generelt og 
spesielt for 2018. Det bør være tilgjengelig felles malverk for korpsene med 2018-logo. 

• Styret ønsker å se på muligheten for å flytte noen av styremøtene geografisk, både for å bli bedre 

kjent med regionen og for å fordele reisevei. Styremøtet kan med fordel kombineres med et 
korpsbesøk. 

• Datoer som er verdt å notere seg fremover er: 
o 23.-25. Juni   NM skolekorps i Larvik  
o 28. Juli   Avslutingskonsert Svart kurs Ælvespeilet kulturhus, Porsgrunn 
o 3. August  Avslutingskonsert Blått kurs Ælvespeilet kulturhus, Porsgrunn 
o 8. August  Avslutingskonsert Rødt kurs Ælvespeilet kulturhus, Porsgrunn 
o 11. August  Avslutingskonsert Gult kurs Ælvespeilet kulturhus, Porsgrunn 
o 25. September  Styremøte NMF Sør 
o 27.-28. Oktober  Styreseminar Arendal 
o 29. Oktober  Regionmesterskap for skolekorps Arendal 
o 12. November  Temakveld Rekruttering, Thon hotell Sørlandet(og dirigentnettverk) 
o 14. November  Temakveld Rekruttering, Langesund (og dirigentnettverk) 
o 4. Desember  Styremøte NMF Sør 

 
 
NMF Sør, 08/05/2017   
 
 
 
 
Hege Børke Selle (sign.)  
Styreleder Finn Arne Dahl Hanssen (sign.) 
 Daglig leder 
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