Referat styremøte NMF Sør 4/2018
Dato
Møtenr.
Sted
Tilstede
Fra styret
Fra administrasjonen
Forfall

4. juni 2018
04/18
Heimat, Brokelandsheia
Hege Børke Selle, Per Qvarnstrøm, Thor Hanssen, Gry Tunby, Oda
Charlotte H. Larsen, Marie Emerense Håheim, Rigmor Emerense
Håheim, Jon Kåre Larsen
Finn Arne Dahl Hanssen
Ida Marie Eikebrok Mæland, Charlotte Algrøy Svidal, Sarah Nordal
Strand, Martin Haugen, Tim Grov

Godkjenning

Innkalling godkjent.
Dagsorden godkjent.
Referat godkjent.

Vedtakssaker
03/18 Regionkorpssamling 2019
Vedtak
NMF Sør prioriterer å ikke delta på regionkorpstreff i 2019.

Drøftingssaker
D-03/18 Styreseminar 21.-22. september – innspill til program

Innspill til program ble drøftet. Det er ønskelig med en ekstern foreleser, mulig med tema rekruttering.
Ønsker også en suksesshistorie: Hvem lykkes og hvorfor lykkes de?
Regionkorpsmusikanter presenterer seg og sitt korps.

Orienteringssaker
O-22/18 Landsmøtet – oppsummering

Leder oppsummerte landsmøtets saker og arrangementet forøvrig. Stor honnør til NMF Øst for flott
arrangement.

O-23/18 Økonomi – status

Daglig leder presenterte regnskapsrapport pr. 31. mai 2018 som viser at NMF Sør ligger godt an i forhold til
budsjett.
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O-24/18 Sommerkurs 2018 - status

Sommerkursarbeidet er i rute og det meste av personalet er på plass. Det kommer fortsatt noen deltakere
som vi ønsker hjertelig velkommen om vi har plass til dem. I år har vi prioritert å gjøre et solid stykke
arbeid på å oppgradere og lage nye elevhefter i musikklære. Dette ble etter hvert et arbeid som alle
sommerkurs kan ta i bruk. Det har vært omfattende, men verdt det. Sommerkursene har dermed fått et
faglig løft på musikklæresiden. Det blir også i år avslutningskonserter i Ælvespeilet kulturhus i Porsgrunn.
Grått kurs på Bolærne har også god påmelding, men det er plass til flere. Her er det både flere påmeldte
og jevnere besetning enn i fjor.

O-25/18 Samarbeid Sør-Øst-HedOpp

Bakgrunn for samarbeidet er at det er relativt korte avstander, slik at det er interessant å se på hvilke
muligheter som finnes for å sammen kunne lage et enda bedre og bredere tilbud til medlemmene. I tillegg
gir samarbeidet mulighet for større faglige nettverk, og nettverk på tvers av både region og funksjon.
Det legges opp til halvårlige samlinger, lunsj til lunsj, med både felles temaer, og inndelt i fagspesifikke
grupper. Denne uken har andre samling vært gjennomført på Lillehammer.

O-26/18 Fremtidige arrangement

Neste arrangement i Sør er avslutningskonserter på sommerkurs. Sør har ansvar for NM skolekorps og
korpsdrill i Bergen. Videre er det samarbeidskonsertene med Marinemusikken i høst som har stort fokus.

Referatsaker
Ingen referatsaker

Eventuelt
-

Marinemusikken: Det er iverksatt nedskjæringer i Forsvarets musikk. Det er sendt ut notat til alle
mediehus, fylkes- og stortingspolitikere i regionen.

NMF Sør, 04/06/2018

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

