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Referat styremøte NMF Sør 5/2018

Dato 15. oktober 2018
Møtenr. 05/18
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,
Martin Haugen

Fra administrasjonen Finn Arne Dahl Hanssen
Forfall Ida Marie Eikebrok Mæland, Charlotte Algrøy Svidal, Sarah Nordal

Strand, Tim Grov, Rigmor Emerense Håheim

Godkjenning
Innkalling godkjent.
Dagsorden godkjent.
Referat godkjent.

Vedtakssaker
04/18 Møtedatoer Regionstyret 2019-2020

Vedtak
Møteplan legges av nytt styre. Det legges et kort styremøte med nytt styre umiddelbart etter regionting
2019. Det settes inn ukenummer på fremtidig møteplan.

Drøftingssaker
D-04/18 Strategiplan – veien videre
Det jobbes frem en prioritering som legges frem sammen med strategiplan på regionting. Saken legges frem
som vedtakssak på styremøtet i desember.
Spesielt fokus på medlemsutvikling, dirigentnettnerk, korps-kulturskole. Daglig leder formulerer og sender
til høring før neste styremøte.

Orienteringssaker
O-27/18 Økonomi – status
Daglig leder presenterte regnskapsrapport pr. 30. september 2018 som viser at NMF Sør ligger godt an i
forhold til budsjett.
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O-28/18 NM 2018 - oppsummering
NM skolekorps janitsjar, brass og korpsdrill ble gjennomført i Bergen i forbindelse med Landsfestival 2018.
Det var totalt 109 korps som deltok i Grieghallen, hvorav 59 deltok i janitsjar. NM korpsdrill ble
gjennomført på Sotra Arena meg 532 deltakere fra hele landet. Begge arrangement ble gjennomført svært
tilfredsstillende. Det ble utført strålende arbeid fra de ansvarlige dugnadskorpsene.
Landsfestivalen forøvrig oppfattes som et svært vellykket arrangement, men NMF Sør er skuffet over
manglende nasjonal mediedekning av et så flott arrangement.

O-29/18 Sommerkurs 2018 – oppsummering og evaluering
Det ble gjennomført fem sommerkurs i Sør i 2018. Gult, rødt, blått og svart kurs ble gjennomført på
Grenland folkehøgskole med totalt 321 deltakere. Dette er en liten nedgang fra fjorårets 340 deltakere.
Grått kurs ble gjennomført for andre gang på Østre Bolærne med 50 deltakere, mot fjorårets 36.
Økonomisk går kursene for barn som budsjettert, mens det grå kurset har et gledelig lite overskudd.

O-30/18 Kragerøkonferansen 2019 – status
Program for Kragerøkonferansen 2019 er ferdig trykket og sendes ut til korpsene 16. oktober. Det er
allerede sendt ut epost til alle registrerte styremedlemmer i Sør og Øst og påmeldingene har begynt å
komme.

O-31/18 Ledermøtet 13.-14. Oktober – oppsummering
Det har vært ledermøtet på Gardermoen og Hege, Per og Finn Arne var tilstede. Hege og Per oppsummerte.

O-32/18 Regionting 2019 - fremdriftsplan
Regionting 2019 avholdes den 31. mars på Scandic Park hotell i Sandefjord. Innkalling sendes ut senest 20.
januar. Sakspapirer skal sendes ut senest 10. mars. Frist for innsending av saker er 17. februar. Fra
forbundsstyret kommer president Rita Hirsum Lystad

Husk vedtekter som sak.

O-33/18 Fremtidige arrangement
Thor er tilstede på Nøtterøy musikkorps sin jubileumskonsert, mens Jon Kåre stiller på markeringen til
Granly skolekorps. Vi mangler fortsatt noen som kan være tilstede ved 100-årsjubileet til Brevik
musikkorps. Istedenfor blomster kjøpes gavekort hos Noteservice til jubilantene.

Referatsaker
Ingen referatsaker

Eventuelt
- Regionmesterskapet 2019 flyttes tilbake til Arendal
- Drillkonsulent Camilla har sagt opp sin stilling i NMF Sør

NMF Sør, 15/10/2018

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

Daglig leder


