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Referat styremøte NMF Sør 2/2018

Dato 5. mars 2018
Møtenr. 02/18
Sted Heimat, Brokelandsheia

Tilstede
Fra styret Hege Børke Selle, Thor Hanssen, Gry Tunby, Jon Kåre Larsen,

Charlotte Algrøy Svidal, Sarah Nordal Strand, Tim Grov, Martin
Haugen

Fra administrasjonen Finn Arne Dahl Hanssen
Forfall Per Qvarnstrøm, Marie Emerense Håheim, Rigmor Emerense

Håheim, Ida Marie Eikebrok Mæland, Oda Charlotte H. Larsen

Godkjenning
Innkalling godkjent.
Dagsorden godkjent.
Referat godkjent.

Vedtakssaker
01/18 Årsmelding 2017
Årsmelding 2017 ble gjennomgått.

Vedtak
Årsmelding 2017 godkjennes

02/18 Årsregnskap 2017
Årsregnskap 2017 ble gjennomgått.

Vedtak
Årsregnskap 2017 godkjennes

Drøftingssaker
D-01/18 Kontrollkomiteen orienterer om sitt arbeid
Sak utsatt til styremøtet i april

D-02/18 Medlemsutvikling
Saken ble drøftet med bakgrunn i saksfremlegg. Det observeres at NMF Sør har en nedgang i medlemstall,
men en økning i deltakelse på våre arrangementer. I tillegg øker folketallet. Et viktig spørsmål i dette
bildet er hva vi gjør for medlemskorpsene som ikke benytter våre aktiviteter. Hvordan klarer vi å følge opp
hverdagen til korps vi ikke har så mye kontakt med? Stikkord som nevnes er omdømme, synlighet, kvalitet
og stolthet. Temaet ønskes drøftet på høstens temakvelder, og vi må se på gode arenaer for å debattere
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temaet. Det ønskes også en styresamling i mai eller juni for å drøfte temaet, med mål om å utarbeide en
tiltaksplan. Det sendes ut en doodle for å finne datoer.

Orienteringssaker
O-10/18 Økonomi – status
Daglig leder presenterte økonomirapport pr. 28. februar 2018. NMF Sør er godt i rute i forhold til budsjett.

O-11/18 Kragerøkonferansen 2018 - evaluering
Det er gjennomført evaluering av årets konferanse. Svarprosent på 56% er man fornøyd med. Det er
generelt gode tilbakemeldinger fra deltakerne, som opplever å få innfridd sine forventninger om faglig
påfyll og inspirasjon. Konferansen gikk med et lite overskudd.

O-12/18 Landsmøtet 2018 - program
Skisse for program til Landsmøtet 2018 ble gjennomgått. Delegater og observatører møtes til gjennomgang
torsdag 26. april klokken 18.00. Selve Landsmøtet åpner klokken fredag 27/4 kl. 12.00. Når det gjelder
saksforberedelse, ønskes det en fordeling av ansvar for å sette seg grundigere inn i de ulike sakene.

O-13/18 Ledermøtet 20.-21. januar - referat
Referat fra ledermøtet ble gjennomgått, med utfyllende kommentarer fra de som var tilstede.

O-14/18 Ny økonomimodell – orientering om status
Ny økonomimodell er behandlet flere ganger i forbundsstyret, samt ledermøtet i september og januar.
Leder informerte om status i prosessen.

O-15/18 Representasjon arrangementer og jubileer
I forbindelse med Musikkorpsenes år og jubileet, er det ekstra viktig at regionen er godt representert på
både egne og korpsenes arrangementet (der hvor vi har mottatt invitasjon). Det er sendt ut en liste over
arrangementer, hvor de enkelte melder inn hvor de skal være eller har mulighet for å være tilstede.
Styremedlemmer melder til daglig leder.
Sarah Nordal Strand er tilstede på jubileumskonsert til Porsgrunn Pike- og guttekorps 21. april.

O-16/18 Fremtidige arrangement
• Paradedrillkurs 17.-18. mars i Holmestrand
• Temakveld 9.-12. april i Skien, Sandefjord, Arendal og Kristiansand
• Dirigentnettverk 13.-16. april i Kristiansand og Langesund
• Neste styremøte flyttes til 16. april

Referatsaker
Ingen referatsaker

Eventuelt
Charlotte kom med konstruktive tilbakemeldinger som deltaker på Hjertnesfestivalen, som tas med videre i
planlegging av neste års arrangement.

NMF Sør, 05/03/2018

Hege Børke Selle (sign.)
Styreleder Finn Arne Dahl Hanssen (sign.)

Daglig leder


