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Referat styremøte NMF Sør 4/2017 
 
Dato 25. september 2017 
Møtenr. 04/17 
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, Tim Grov, Sarah Nordal Strand, Rigmor 
Emerense Håheim, Martin Haugen 

Fra administrasjonen Finn Arne Dahl Hanssen 
Forfall Ida Marie Eikebrok Mæland 
 
 

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

 

Vedtakssaker 

09/17 Styreseminar 27.-28. oktober 
Vedtak: Program for styreseminar vedtas som fremlagt. Det jobbes videre med ekstern foredragsholder. 

Drøftingssaker 

D-02/17 – 2018 – regionale tiltak 
Status for regionale tiltak i 2018 ble presentert, og videre fremdrift ble drøftet. Det blir vurdert hvorvidt 
det er behov for å hente inn noe ekstern kompetanse på noen av tiltakene.  
 

Orienteringssaker 

O-23/17 Økonomi – status 
Daglig leder presenterte økonomirapport pr. 31. august 2017. NMF Sør er godt i rute i forhold til budsjett. 
 

O-24/17 NM 2017 – oppsummering  
Daglig leder gjennomgikk NM-arrangementet for 2017. Totalt sett er en godt fornøyd med årets 
gjennomføring av NM. Det er en avgjørende suksessfaktor at det er kontinuitet i frivilligstaben. Stor honnør 
til NM-komiteen og den jobbe de gjør. 
 

O-25/17 Sommerkurs – oppsummering og evaluering  
Det var totalt 340 deltakere på kurs i år. Alle fire kursene hadde sine avslutningskonserter i Ælvespeilet 
kulturhus. Det kommer gode tilbakemeldinger i evalueringsskjemaene fra både deltakere og personale. Det 
er også grunn til å fremheve et godt samarbeid med kursstedet. Det yngste kurset (gult) var i år for stort. 
Vi er igang med å utrede muligheten for å etablere et nytt gult kurs i starten av sommerferien i Agder. 
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O-26/17 Kragerøkonferansen 2018  
Program for Kragerøkonferansen 2018 er klart. Denne gangen har en, i anledning Musikkorpsenes år, valgt å 
sette ekstra fokus på synlighet og begeistring. Påmeldinger har allerede begynt å komme. Det skal 
gjennomføres produksjonsmøte med hotellet i løpet av kort tid. 
 

O-27/17 Ledermøtet 23.-24. September 
Leder og nestleder refererte fra helgens ledermøte. 
 

O-28/17 Grått kurs – oppsummering og evaluering 
Grått kurs ble gjennomført for første gang på Østre Bolærne 17.-20. August. Det var 37 deltakere på kurset. 
Kurset ble avsluttet med konsert på brygga. Det har i etterkant vært sendt ut evaluering, hvor 
tilbakemeldingene gjennomgående er svært positive. Neste år er Bolærne-dagene samme helg som kurset, 
noe som kan gi et større publikum på konserten. 
 

O-29/17 Evaluering av handlingsplan  
Det legges opp til en grundig evaluering av handlingsplanen i forbindelse med styreseminaret i oktober. 
 

O-30/17 Fremtidige arrangement  
I NMF Sør er det følgende arrangementer i nærmeste fremtid: 

 Regionkorps 2017-2019 – 1. samling gjennomført 

 Regionmesterskapet 2017 i Arendal 29. oktober 

 Dirigentnettverk Sør 

 Ung dirigent 

 UMM – 18. november 
Aktivitetskalender 2018-19 er straks klar og blir sendt til korpsene i første halvdel av oktober sammen med 
brosjyre for Kragerøkonferansen. 
 

Referatsaker 
Ingen referatsaker 

Eventuelt 
 Datoer som er verdt å notere seg fremover er: 

o 27.-28. Okt. Styreseminar Arendal 
o 29. Oktober Regionmesterskap for skolekorps Arendal 
o 12. November Temakveld Rekruttering, Scandic hotell Sørlandet(og dirigentnettverk) 
o 14. November Temakveld Rekruttering, Langesund (og dirigentnettverk) 
o 18. november UMM i både Kristiansand og Sandefjord 
o 4. Desember Styremøte NMF Sør 
o 4.-6. Januar Kragerøkonferansen 2018 

 Vi trenger også en representant til Møvig og Sjøstrand sitt 50- årsjubileum 17. november. Per og 
Charlotte vil være tilstede, men det er fint å få noen som ikke er så tett på.  

 
 
NMF Sør, 25/09/2017   
 
 
 
 
Hege Børke Selle (sign.)  
Styreleder Finn Arne Dahl Hanssen (sign.) 
 Daglig leder 


