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Regionting 2019 

NMF Øst 
 

Regionstyret i NMF Øst innkaller med dette til regionting. 
 

Det avholdes 
Søndag 28. april 2019 kl.11.30 i Folketeaterbygningen  

Operapassasjen, Oslo - øverste etasje 
 

 
Saksliste 
a. Konstituering: 

1. Åpning. 
2. Navneopprop. 
3. Godkjenning av innkalling. 
4. Godkjenning av dagsorden/sakslisten. 
5. Valg av møteledelse. 
6. Valg av referenter. 
7. Valg av fullmaktskomité. 
8. Valg av redaksjonskomité. 
9. Valg av to protokollunderskrivere. 

 
b. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap for hvert av årene i 
regiontingsperioden. 
 
c. Saker fremmet av regionstyret og musikkorpsene. 
 
d. Plan og budsjett for neste regiontingsperiode og langtidsbudsjett. 
 
e. Valg av styret og komitéer. 
 
 
 
 
 
 
Fagseminar fra kl 11.30 – formelt regionting fra kl 14.00 
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Konstituering 
Saksnr. 1 
Dato 28/04/19 
Møtenr. Regionting 2019 
Saksbehandler  

 
 

Regionstyrets innstilling: 
 
Møteleder:    Unni Skaar 
Referenter:    Thor Olav Fjellhøi og Mads Myr Munthe-Kaas 
Fullmaktskomité:   Kontrollkomiteen i NMF Øst 
Redaksjonskomité:   Velges ved behov 
Tellekorps:    Velges ved behov 
Protokollunderskrivere:  Forslag legges fram på regiontinget 
   
 
 
 
 
Øystein Bø (sign.) Thor Olav Fjellhøi (sign.) 
Regionleder Daglig leder 
 
 

Vedlegg: 
Forslag til forretningsorden 
  



 
 

 
 

Regiontingets forretningsorden 

 

 
Generelt 
a. Regiontingets forhandlinger er offentlige i den utstrekning møtet ikke fatter annet vedtak. 

b. Møteleder skal til enhver tid være orientert om representanter som må forlate regiontingets møte. 
  

Tale-, forslags- og stemmerett  
a. Korpsenes representanter har tale-, forslags- og stemmerett i alle saker som er til behandling.  

b. Regionstyrets medlemmer og varamedlemmer har tale- og forslagsrett i alle saker.  

c. Ansattes representant har talerett i alle saker. 

d. Kontrollkomitéens medlemmer eller deres varamedlemmer har tale- og forslagsrett i alle saker som 
komitéen har rett og plikt til å uttale seg om. 

e. Valgkomitéens leder har tale- og forslagsrett under behandlingen av komitéens innstillinger. 

f. Regionens revisorer har talerett ved behandlingen av regnskaper, årsmeldinger og andre saker som 
angår deres kontrolloppgaver. 

g. Regiontingets observatører har talerett i alle saker som angår deres områder. 

h. Regiontingets gjester og regionens ansatte kan innvilges talerett av møteleder, som om nødvendig 
kan legge spørsmålet fram for regionstinget 

 
Debatt og votering 
a. Så lenge regiontinget ikke bestemmer noe annet, kan hver representant få ordet 2 ganger til 
samme sak. Taletiden er inntil 5 minutter for første innlegg, og 2 minutter for neste innlegg.  

b. Dirigenten/e setter sluttstrek for debatten i en sak når de finner det nødvendig. Når et forslag er 
tatt opp til votering kan ingen lenger få ordet til saken. 

c. Forslag som framsettes under regiontingets forhandlinger skal overleveres skriftlig til møteleder. 
Forslagene skal, med mindre dette er åpenbart unødvendig, oversendes redaksjonskomiteen til 
behandling og eventuell redigering før de tas opp til votering. 

d. Forslag om vedtekter og vedtektsendringer må ha 2/3 av samtlige representanters stemmer for å 
bli vedtatt. Regiontingets øvrige vedtak gjøres med alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet er 
forslaget forkastet. 

e. I tilfelle det kan oppstå tvil om et voteringsresultat, skal det holdes kontravotering. 

f. Når et forslag er tatt opp til votering kan ingen representanter forlate salen. 

g. Dersom det er mer enn ett forslag til valg, eller dersom minst én representant krever det, skal 
valget skje ved skriftlig votering. 

h. Rekkefølgen i saksbehandlingen kan forandres dersom møteleder finner dette hensiktsmessig og 
det ikke antas å ville innvirke på regiontingets avgjørelser.  
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Godkjenning av årsmelding og 
revidert regnskap for 2017 og 2018 
Saksnr. 2 
Dato 28/04/19 
Møtenr. Regionting 2019 
Saksbehandler Øystein Bø 

 
 

Regionstyrets innstilling: 
Årsmeldinger og revidert regnskap for 2017 og 2018 godkjennes av regiontinget. 
 
 
   
 
 
Øystein Bø (sign.) Thor Olav Fjellhøi (sign.) 
Regionleder Daglig leder 
 
 

Vedlegg: 
Årsmelding 2017 
Revidert regnskap 2017 
Revisjonsberetning 2017 
Årsmelding 2018 
Revidert regnskap 2018 
Revisjonsberetning 2018 
 
  







































Deloitte. Deloitte AS 
Lars Hilles gate 30 
Postboks 6013 Postterminalen 
N0-5892 Bergen 
Norway 

Tel: +47 55 21 81 00 
Fax: +47 55 21 81 33 
www.deloitte.no 

Til regiontinget i Norges Musikkorps Forbund - Øst 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 
Konklusjon 

Vi har revidert Norges Musikkorps Forbund - Østs årsregnskap som viser et overskudd på kr 990.228. 
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2017, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet 
per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2017, og av dets resultater for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk 
i Norge. 

Grunnlaget for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og 
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 
årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt våre 
øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis 
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Styrets og daglig leders ansvar for ~rsregnskapet 
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å 
kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt drift 
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til 
grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av ~rsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti 
for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller 
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på 
årsregnskapet. 

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

Deloitte AS and Deloitte Advokatfirma AS are the Norwegian affiliates of Deloitte NWE LLP, a member firm of Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited ("DTIL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are 
legally separate and independent entities. OTIL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. 
Please see www.deloitte.no for a more detailed description of DTTL and its member firms. 

© Deloitte AS 

Registrert i Foretaksregisteret Medlemmer av 
Den norske Revisorforening 
Organisasjonsnummer: 980 211 282 
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• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes 
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere 
slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag 
for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir 
avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan 
innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring 
av intern kontroll. 

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å 
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi 
uttrykk for en mening om effektiviteten av organisasjonens interne kontroll. 

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskaps 
estimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. 

• konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved 
avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger 
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om 
organisasjonens evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig 
usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på 
tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er 
tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på 
revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller 
forhold kan imidlertid medføre at organisasjonen ikke fortsetter driften. 

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert 
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende 
transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde. 

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid 
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har 
avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen. 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 
Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag !SAE 3000 Attestasjonsoppdrag 
som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen 
har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av 
organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 

Bergen, 27. juni 2018 Dlo~t~ 
n-Osvald Harila 

s atsautorisert revisor 
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Årsmelding NMF Øst 2018 
 
Denne årsmeldingen er for kalenderåret 2018 og skal behandles på regiontinget i 2019. Regnskapet 
er avsluttet og revidert, og det går fram av denne meldingen hvilke aktiviteter og tiltak som gjelder 
driftsperioden i 2018. 
 
1. TILLITSVALGTE I REGIONEN 
Styret i perioden har vært, etter regiontinget i april 2017: 
Styreleder:    Øystein Bø 
Nestleder:    Olav Raanaas Moen 
Styremedlem:    Sigrun Bock 
Styremedlem:   Erik de Mora 
Styremedlem:    Jon Steen 
Styremedlem:    Håkon Schulte  
Styremedlem:    Veronica Danielsen 
Varamedlemmer:   Tore Steinar Pettersen   

 Lise-Lotte Solum    
 Eva Sødal   
 Ketil Fjell 

 
Kontrollkomité:    
Leder:   Bjørn Lillekjendlie 
Medlem:  Ann Kristin Adolfsen 
Medlem:  Unni Skaar 
Varamedlem:  Thomas Myrhaug 

 
Valgkomité:  
Leder:  Bård Granerud 
Medlem:  Sven Fossum 
Medlem:  Hilde Skjevling 
Varamedlem:  Jacob Lampe Falck 
 
 
2. ADMINISTRASJONEN I REGIONEN 
Administrasjonen i NMF Øst har i perioden bestått av: 
Daglig leder    Thor Olav Fjellhøi (100 %) 
Musikkonsulent    Iver Vatvedt (80 %)  
Prosjektleder    Mads Myr Munthe Kaas (100%)  
Produsent    Katja Furnes (100%) 
Regional drillkonsulent  Mette Lybekk (20% fra august 2018)   
Produsent   Anne Oksfjellelv (20%)   
Produsent   Steffen Granly (35%) 
 
Totalt 4,55 årsverk. I tillegg kommer prosjektmedarbeidere og vikariater. 
NMF Øst holder til i 5. etasje i Storgaten 8, Oslo.  
 

3. STYRETS BERETNING 
Styret har i 2018 hatt et særlig fokus på følgende saker; 
 

- Legge til rette for og sikre at det er ressurser til å gjennomføre aktivitetsnivå i tråd med 
handlingsplanen som ble vedtatt på regiontinget våren 2017. 
 

- Være aktive med politisk nettverksbygging og direkte inntektsskapende arbeid.  
I begge tilfeller for å gi mulighet for økt formålsrealisering. 
 

- Forberede og gjennomføre NMFs 100 års jubileum samt Musikkorpsenes år.  
Herunder vertskap for landsmøtet 2018. 
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- Være en engasjert delegasjon fra NMF Øst ved landsmøte 2018. Et særlig fokus på hvordan 
NMF samlet sett kan ha et høyere fokus på inntektsskapende arbeid med hensikt om å få til 
økt formålsrealisering både nasjonalt og i den enkelte region. 

 
Det har i alle sakene vært et nært samarbeid mellom daglig leder og styret i både utvikling og 
gjennomføring av fokusområdene. 
 

Styremøter 
Det er avholdt 6 faste styremøter i løpet av året. Det ble på regiontinget 2017 valgt nytt 
regionstyre. Det har i hele perioden siden regiontinget vært praktisert at både styremedlemmer og 
varamedlemmer har vært invitert inn i styrets arbeid. Det har gitt et godt engasjement og en god 
kontinuitet i styrets arbeid. Utover de ordinære styremøtene ble det også avholdt et 
delegasjonsmøte i god tid i forkant av Landsmøte 2018.  
 
 
Økonomi  
NMF Øst hadde i 2018 et meget høyt aktivitetsnivå. Dette særlig som følge av 100 års jubileum og 
Musikkorpsenes år. Driftsinntektene for NMF Øst utgjorde i 2018 kr 8 496 614,-. Det økonomiske 
driftsresultat for året ble kr 752 818,-. Hovedårsakene til det sterke driftsresultatet kan beskrives i 
følgende punkter; 
 

- Ekstraordinære inntekter/gaver utover hva som var budsjettert 
- Lavere kostnader særlig knyttet til gjennomføring av «kom og bli med» prosjektet i 

anledning 100 års jubileumsmarkering i Oslo 28.april 
- Bedre resultat enn budsjettert på flere prosjekter – effektivisering av drift 

 
Det er styrets oppfatning at daglig leder og administrasjonen har en meget tilfredsstillende styring 
av aktiviteter og prosjekter gjennom 2018. Dette har også gitt en meget god kostnadskontroll. 
NMF Øst har over flere år arbeidet målrettet med å etablere flere kilder til finansiering av 
virksomheten. Det har lyktes å få til en sammensatt finansering med mange gode 
samarbeidspartnere både i offentlig sektor og stiftelser. En stor del av finansieringen er knyttet til 
prosjekter og konkrete aktiviteter. Høsten 2018 har NMF Øst mottatt tilsagn om midler i størrelse kr 
450 000,- fra Sparebankstiftelsen Bien med formål å investere i ny slagverksrigg. Dette er en gave 
som vil ha stor nytteverdi da slagverksutstyret benyttes i enormt mange arrangementer og kurs 
gjennom hele året. Region Øst har også mottatt tilsagn om midler fra Sparebankstiftelsen Ringerike 
til gjennomføring av FeriePulse, samt sommerkursfond. Dette er aktiviteter som vil bli igangsatt i 
2019 og som vil virke i årene fremover i samarbeid med korpsene i området. 
 
Det er styrets oppfatning at regionen fremover må arbeide enda mer aktivt med å finansiere en 
løpende portefølje av prosjekter og aktiviteter. Det er et stort potensial for å skape finansiering, 
noe som også kan bidra til enda flere aktiviteter som skal bidra til å bygge korpsene i regionen.  
Administrasjonen ved daglig leder har i 2018 videreutviklet forholdet til musikkrådene i fylkene 
samt til Oslo kommune. Dette har resultert i nye samarbeidsprosjekter både i Oslo og Østfold.  
Dette har gitt positive ringvirkninger for både korps i Oslo og Østfold. NMF Øst har også styrket sitt 
engasjement i Oslo musikkråd gjennom deltakelse i styret fra tillitsvalgte i NMF Øst. 
 
Sommerkursene i regi av NMF Øst er en viktig aktivitet i arbeidet med å bygge korpsene i regionen. 
Det har vært en vedvarende utfordring at kostnadsnivået knyttet til produksjon av kursene er på et 
nivå som innebærer at det blir en stadig høyere pris å betale for deltakerne. Styret i NMF Øst og 
NMF nasjonalt har lyktes å få til Sommerkursfond hvor det gis mulighet for å søke om tilskudd til 
deltakelse. Oslofondet har også gjennom flere år gitt bidrag til musikanter i Oslo. Styret er 
imidlertid ikke tilfreds med prisnivået og vil i 2019 og fremover fortsette arbeidet med å få til 
sponsoravtaler eller gavemidler som kan bidra til å senke prisnivået for deltakere. 
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Handlingsplan 2017 - 2019 
Regiontinget vedtok våren 2017 forslag til handlingsplanen som ble lagt frem av styret. 
Planen har fem prioriterte områder; 

- Gjennomføring av basisaktivitetene i NMF Øst 
- Inkludering 
- Styrke voksenkorpsene 
- Rammebetingelser for korpsene 
- Implementere drillstrategien 

Styret har brukt en betydelig del av sin tid til å arbeide med tilrettelegging for å oppnå ambisjonen 
i det enkelte punkt i handlingsplanen. 
Året 2018 inviterte til et helt spesielt år for NMF Øst. Både med hensyn til markering av NMFs 100 
års jubileum og samtidig at 2018 ble Musikkorpsenes år utnevnt av Kulturdepartementet. NMF som 
nasjonal organisasjon for korpsene har røtter tilbake til Stabæk i 1918 ved etableringen av 
organisasjonen. Det var derfor også naturlig at Landsmøte 2018 ble lagt til nettopp Bærum 
kommune og at NMF Øst dermed ble vertskap for landsmøte. 
 
Hele planen for gjennomføring av 100 års jubileum og musikkorpsenes år ble behandlet og vedtatt i 
2017. Det ble hele høsten 2017 og ikke minst gjennom 2018 lagt ned et enormt arbeid fra 
administrasjonen i NMF Øst og særlig representert ved daglig leder. Dette resulterte i et svært 
vellykket hovedarrangement 28.april i Oslo under tittelen «Kom og bli med» samt fire 
fyrtårnarrangement rundt i regionen avviklet gjennom hele 2018. Hovedarrangementet i Oslo 
28.april ble en stor opplevelse for 3000 musikanter, et stort fremmøtt publikum, statsminister og et 
innslag til glede for allmenheten på NRK Dagsrevyen i beste sendetid lørdagkvelden. 
 
En andel av midlene fra Kulturdepartementet ble øremerket lokale arrangementer i regi av 
korpsene selv. Dette var en bidragsyter til gjennomføring av et stort antall konserter i regionen 
gjennom hele 2018. Både administrasjon og styret i NMF Øst bidro og deltok på flere av 
arrangementene. 
 
Andre aktiviteter som bør trekkes frem er; 

- Inspirasjonshelg for musikanter i voksenkorps. Dette er en aktivitet som ble igangsatt høsten 
2018 som en direkte respons på ønsker som fremkom i medlemsundersøkelsen overfor 
voksenkorpsene gjennomført høsten 2017. Aktiviteten ble raskt fulltegnet og det var meget 
gode tilbakemeldinger fra deltakerne. 
 

- Styret tok høsten 2017 beslutning om å styrke kompetansen innenfor drill i NMF Øst. Dette 
som et ledd i implementeringen av NMFs drillstrategi. Det ble i 2018 tilsatt drillkonsulent i 
NMF Øst og dette tiltaket har bidratt til å øke kontakten og dialogen med drillmiljøet 
gjennom høsten 2018. Dette vil fortsette og forsterkes inn i 2019. 
 

- Det har gjennom flere år vært jobbet systematisk med inkluderingsarbeid i NMF Øst. I 
perioden har det vært bygget opp betydelig kompetanse innenfor området. Etter hvert har 
dette også blitt en nasjonal satsing og det har gjennom 2018 vært et godt samarbeid 
mellom NMF Øst og nasjonalt, ikke minst representert ved tilstedeværelse av PULSE-
medarbeidere. Finansiering av inkluderingsarbeidet både regionalt og nasjonalt er basert på 
tidsbegrensede prosjektmidler. Det har gjennom høsten 2018 vært noe usikkerhet omkring 
robustheten ved finansieringen av de nasjonale tiltakene innenfor inkludering. Dette 
illustrerer utfordringene med tidsbegrenset finansiering av prosjekter. Konsekvensen kan i 
noen tilfeller være at man kan risikere å miste nøkkelkompetanse dersom prosjekter ikke 
lykkes videreført. Det er nok et bevis på at NMF må jobbe enda mer, både regionalt og 
nasjonalt, med å sikre finansiering av prosjekter både på kort og lengre sikt. 
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Oslo-fondet – aktivitet og disponering 
I forbindelse med regionaliseringen i 2013 ble det opprettet et fond for korpsene i Oslo. Fondet 
hadde ved inngangen til 2018 en kapital på kr 757 131,-. I løpet av året har fondet blitt tilført kr 
212 500,- i form av øremerket tilskudd fra Oslo kommune samt renteinntekter med 14 442,-.  
Fondet har i samme periode gitt tilskudd til følgende aktiviteter; Inkluderingsarbeid kr 110 000,- 
Samspill for voksne kr. 25 000,- Jubileumsparade i Oslo 28. april kr. 100 000,- og tilskudd til 
sommerkurs i Oslo med kr 365 000,-. Oslo-fondets egenkapital ved utgangen av 2018 utgjør dermed 
kr 384 073,-. Oslo-fondet har gjennom 2018 bidratt positivt til aktiviteter og utvikling av korpsene i 
Oslo. 
 
Ny økonomimodell i NMF 
Ny økonomimodell for NMF ble vedtatt på landsmøte 2018. Den iverksettes fra 1. januar 2019. NMF 
Øst har vært aktive i arbeidet med å gi innspill til og delta i utformingen av ny økonomimodell. I 
forbindelse med innspillene fra NMF Øst var følgende punkter sentrale; 
 

- At formålsparagrafen følges opp med at NMF skal bidra til å styrke musikkorpsene og at NMF 
er en landsdekkende organisasjon 

- At det skal etableres et incentiv både nasjonalt og i regionene til å drive aktiv 
medlemsutvikling 

- At det skal være tilstrekkelig forutsigbarhet i forholdene mellom nasjonalt og regionene og 
at ansvarsdeling skal være tydelig 

Det er styrets vurdering at de tre hensynene har blitt godt ivaretatt i den nye økonomimodellen.  
Styret i NMF Øst har i Q4 2018 forberedt regionen på konsekvensene av innføring av den nye 
modellen. Dette er blant annet reflektert i regionens budsjett for 2019. Det er på kort sikt ingen 
vesentlige endringer for nivået på inntekter og kostnader. Det er dog slik at ansvaret for kostnader 
til kontorhold har blitt flyttet fra nasjonalt til regionalt samt at regionens inntekter på en ny måte 
vil være funksjon av medlemsutvikling. Dette er i tråd med hva styret i NMF Øst mener er en god 
løsning. 
 

Oppsummering 
Styret opplever at samarbeidsklima på tvers av organisasjonsledd i NMF er godt. Dette kom ikke 
minst til uttrykk under gjennomføring av Landsmøte 2018.  Styret vil også trekke frem det gode 
samarbeidet mellom administrasjonen og styret i NMF Øst  

Styret vil igjen trekke frem at året 2018 går inn i historiebøkene som et år fullt av gode opplevelser 
hva gjelder å få frem og synliggjøre grunnverdiene og formålet i musikk og drillkorpsene. Dette gir 
både motivasjon og fremtidstro når det gjelder korpsbevegelsens fremtid. Det krever dog et arbeid 
med å sette korpsene inn i den tid vi nå lever i og sørge for at det også i årene som kommer 
fremstår som en attraktiv fritidsaktivitet for barn, unge og voksne. 
 
 
 
4. MEDLEMSUTVIKLING 
Den samlede medlemsutviklingen i NMF har gjennom 2018 beveget seg fra 58092 til 58865 
medlemmer. Det har dermed for NMF samlet vært en positiv utvikling i medlemsmassen. 
Korpsene i NMF Øst har bidratt med hele 86% av NMFs samlede positive medlemsutvikling gjennom 
2018. Ved utgangen av 2018 utgjør medlemstallet i NMF ØST 17098 medlemmer. Dette er 632 flere 
medlemmer enn ved inngangen til 2018. Det er positiv medlemsutvikling i Østfold, Akershus og Oslo. 
Det er en liten nedgang i antall medlemmer i Buskerud korpsene i 2018. 

Andre aktiviteter i løpet av året 
 Deltagelse på ledermøter (2) i regi av NMF 
 Deltakelse i nasjonal arbeidsgruppe for å videreutvikle Korpsbyggerprogram 
 Deltakelse i møter med byråd og kulturpolitikere i Oslo kommune 
 Møter og dialog med musikkrådene i fylkene 
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Regionens medlemstall for 2018:  
 
 2015 2016 2017 2018 

Korps 380 376 375 376  
Medlemmer 16 754 16 754 16 466 17 098 

 
 
5. EIENDELER 
Regionens eiendeler består av diverse instrumenter, notearkiv, bilder, foto, faner/flagg, inventar og 
kontormaskiner. Oversikter over eiendeler ajourføres av administrasjonen.  
  
Instrumenter 
Det har fortløpende vært foretatt alminnelig, nødvendig vedlikehold og full sjekk av alle 
instrumenter, spesielt før Sommerkursene. Instrumentene benyttes ved regionens kurs, 
konkurranser og konserter. Regionens korps kan også korttidsleie enkelte slagverkinstrumenter etter 
avtale. Administrasjonen har fått på plass finansiering av ny slagverksrigg og denne vil bli kjøpt inn i 
2019.  
 
Totalsum instrumenter, forsikringsverdi: ca. 500.000,- 
 
Materiellforvaltning 
Siden 2012 har slagverksutstyret blitt lagret i lagerlokaler på Tranby i Buskerud og på lager hos 
Hasle Brass i Oslo. NMF leier lager til annet utstyr og forbruksmateriale i kjelleren i Storgata 8. 
Notearkivet er i kontorlokalene til NMF Øst, i Storgata 8. 
 
 
6. BISTAND TIL KORPSENE I NMF ØST 
Styret i NMF Øst har i 2018 utarbeidet et kurs for korps-tillitsvalgte. Styret utformet kurset i 
samarbeid med administrasjonen. Kurset er planlagt gjennomført i 2019. 
 
Administrasjonen i NMF Øst jobber for å informere, støtte og hjelpe tillitsvalgte, enkeltmedlemmer, 
dirigenter og instruktører med de spørsmål og evt. utfordringer som måtte være i korpsene. 
Kontakten med korpsene har gått gjennom telefon, e-post og møtevirksomhet, i tillegg til en stadig 
økende mengde henvendelser via regionens Facebook-side. 
 
 
7. KURS /SOMMERKURS 
Sommerkurs 2018 
 Grønt Gult Rødt Blått Svart I-kurs Lift Off Arr-kurs Totalt 
Viken FHS    83 75   4 162 
Ringerike FHS 15 34 31    55  135 
Skjeberg FHS 23 89 80   6   198 
Solvang  24       24 
Sagene 36 22       58 
Toneheim FHS*  1 4 1 7    13 
Totalt 74 170 115 84 82 6 55 4 590 

*Antallet er deltakere fra korps i region Øst. Det totale antall deltakere på kurset er derfor høyere. 
 
Geografisk fordeling på kurs i NMF Øst pr. fylke: 
Akershus: 247 musikanter, 42,81 %  Buskerud: 86 musikanter, 14,90 % 
Oslo: 183 musikanter, 31,72 %   Østfold: 53 musikanter, 9,19 % 
Andre regioner: 8 musikanter, 1,38 % 
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8. BORN TO PLAY 
Born to play-arbeidet ble videreført i 2018. Målet er at arbeidet skal resultere i økt trivsel, samt 
motivere alle til å skape et bedre miljø i sine korps. NMF tilbyr også utviklingsprogrammet «Bli 
bedre – få det bedre». Dette er et tilbud med to veiledere som følger korpset i to år.  
 
Programmet var i 2018 gjennom en evaluering og resultatene av dette ble presentert for ledermøtet 
i NMF høsten 2018. Prosjektet vil i sin opprinnelige form opphøre, men deler av innholdet vil bli 
videreført i et eget korpsbyggerprogram. 
 
 
9. REGIONKORPS ØST – RØST 
RØST var en av hovedaktørene under regionens markering av Musikkorpsenes År: Året ble sparket i 
gang i Kongsberg, med en feiende flott festkonsert sammen med HMK Garde Musikkorps. Deretter 
reiste korpset til Budapest, med både samarbeidskonserter og besøk på den norske ambassaden. 
Den norske ambassadøren var tilstede på begge konsertene som RØST hadde. Korpset hadde også en 
sentral rolle under landsmøtets mottakelse i Oslo Rådhus i april. 
 
På høsten ble et nytt korps etablert, med første samling i Oslo og konsert i samarbeid med 
Lillestrøm Musikkorps. Året ble avsluttet med festkonsert i Askim, under ledelse av Lars Erik Gudim. 
 
 
10. PROSJEKT: INKLUDERING 
Arbeidet med inkludering har blitt videreført og videreutviklet både regionalt og nasjonalt i NMF. 
Prosjektleder Katja Furnes har sammen med inkluderingsagent Anne Oksfjellelv gjennom 2018 gått 
videre med sitt arbeide ute blant korpsene.  
VinterPulse er det største enkeltarrangementet og etableringen av ordningen med sommerkursfond 
har stått sentralt.  
NMF Øst og PULSE-prosjektet i regi av NMF nasjonalt har et tett samarbeid. PULSE-deltagerne 
Tshepang Violet Moyo og Gregory Chief Zwane har fra høsten 2018 hatt fast kontorplass hos NMF Øst 
og har oppgaver knyttet til driften av kontoret. 
 
 
11. KORPSSTEVNE 
Grunnet jubileumsår og landsfestival i Bergen, ble det ikke arrangert korpsstevne i 2018. 
 
 
12. HEDERSTEGN 
I 2018 ble det delt ut NMF hederstegn til: 
 

Type Navn Korps  Type Navn Korps 

20-års medalje Ingun Kristiansen Jenssen Lørenskog Musikkorps  50-års medalje Geit Bjertnæs Modum Janitsjar 

20-års medalje Per Otto Sandem Hansen Lørenskog Musikkorps  50-års medalje Laila Næss Hilsen Modum Janitsjar 

20-års medalje Bjørge Andersen  Hauge Musikkorps  50-års medalje Inger Lise Nesttun Modum Janitsjar 

20-års medalje Amund Lien Modum Janitsjar  50-års medalje Torger Sauve Modum Janitsjar 

20-års medalje Bjørg Hvidsten Modum Janitsjar  50-års medalje Dag Kolstad Kongsberg Byorkester 

20-års medalje Gudrun Bjerke Modum Janitsjar  50-års medalje Tore Steinar Pettersen Lisleby Musikkorps 

30-års medalje Thor-Egil Helgesen Hauge Musikkorps  50-års medalje Tore Antonsen Lisleby Musikkorps 

30-års medalje Erik Nilsen Hauge Musikkorps  50-års medalje Bjørn Helgesen Lisleby Musikkorps 

30-års medalje Øyvind Pinås Hauge Musikkorps  50-års medalje Bjørn Brenna Hennummusikken 

30-års medalje Reidunn Holm Modum Janitsjar  60-års medalje Trond Andersen Hauge Musikkorps 

30-års medalje Ola A. Håkonsen Modum Janitsjar  60-års medalje Bent Finsrud Modum Janitsjar 

30-års medalje Vegar Øvereng Modum Janitsjar  60-års medalje Sverre Solheim Modum Janitsjar 

30-års medalje Ellen Svarverud Kongsberg Byorkester  60-års medalje Liv Kristiansen Lisleby Musikkorps 

30-års medalje Kristin Vik Johansen Lisleby Musikkorps  Fortjenstmedaljen Ola Fredriksen Skotselv Skolekorps 

30-års medalje 
Camilla Henriette 
Christiansen Lisleby Musikkorps  Fortjenstmedaljen Gro Nielsen Slemmestad Ungdomskorps 

30-års medalje Veronika Trenum Berg Lisleby Musikkorps  Fortjenstmedaljen Kari Jorunn Høivang Jensen Slemmestad Ungdomskorps 
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30-års medalje Lene Kristin Hansen Lisleby Musikkorps  Fortjenstmedaljen Helle Nielsen Slemmestad Ungdomskorps 

30-års medalje Kim Elle Torshovkorpset  Hedersdiplom 50 år Guro Løkken Bærums Verk Musikkorps 

40-års medalje Ann-Christin Gudevold Hauge Musikkorps  Hedersdiplom 50 år Geit Bjertnæs Modum Janitsjar 

40-års medalje Jorid Bracken Hansen Hauge Musikkorps  Hedersdiplom 50 år Laila Næss Hilsen Modum Janitsjar 

40-års medalje Lise Friis Pedersen Hauge Musikkorps  Hedersdiplom 50 år Tore Steinar Pettersen Lisleby Musikkorps 

40-års medalje Lise Asbjørnhus Modum Janitsjar  Hedersdiplom 50 år Bjørn Brenna Hennummusikken 

40-års medalje Jarle Grøterud Modum Janitsjar  Hedersdiplom 50 år Inger Lise Nesttun Modum Janitsjar 

40-års medalje Wilhelm Andre Romkes Modum Janitsjar  Hedersdiplom 50 år Torger Sauve Modum Janitsjar 

40-års medalje Kari Warhuus Modum Janitsjar  Hedersdiplom 55 år Sigurd Kristiansen Askim Janitsjar 

40-års medalje Ingvar Korsbøen Modum Janitsjar  Hedersdiplom 55 år Tore Antonsen Lisleby Musikkorps 

40-års medalje Kirsten Amundsen Sauve Modum Janitsjar  Hedersdiplom 55 år Bjørn Helgesen Lisleby Musikkorps 

40-års medalje Rune Hammerborg Kongsberg Byorkester  Hedersdiplom 60 år Trond Andersen Hauge Musikkorps 

40-års medalje Torill Kristin Johansen Lisleby Musikkorps  Hedersdiplom 60 år Bent Finsrud Modum Janitsjar 

40-års medalje Terje Henning Adolfsen Lisleby Musikkorps  Hedersdiplom 60 år Sverre Solheim Modum Janitsjar 

40-års medalje Jan Kåre Ramsøy Torshovkorpset  Hedersdiplom 60 år Liv Kristiansen Lisleby Musikkorps 

Hedersdiplom 50 år Aud-Irene Christensen Bærums Verk Musikkorps  Hedersdiplom 80 år Lars Bottolfs Modum Janitsjar 

Hedersdiplom 50 år Dag Kolstad Kongsberg Byorkester  Tinnkrus 80 års medl. sk Lars Bottolfs Modum Janitsjar 

 
13. DRILLREGIONEN ØST 
I henhold til NMF Øst sin handlingsplan for drill ble det våren 2018 lyst ut 20 % stilling som regional 
drillkonsulent. Mette Hakvaag Lybekk startet opp i den midlertidige stillingen i august 2018.  
 
VM Drill 
Norge stilte mange utøvere i VM drill på Lillehammer. Flere fra regionen gjorde det veldig bra:  
- Twirling Corps (Norge, med flere Øst-drillere): 1. plass og verdensmester 
- Twirl Duet Junior (Emma V. Tolderud og Henriette B. Bekken): 2. plass 
 
ØM Drill 
ØM Drill er et stadig viktigere møtested for utøvere fra hele landet. I 2018 var nesten 50 korps 
representert, og nesten 700 startnummer gjorde dette til et fullstappet arrangement med masse 
flotte prestasjoner. Romerike Drill sto for en glimrende teknisk gjennomføring som teknisk arrangør, 
og sammen med produsent Sissel Thomsen ble det et strålende arrangement. 
 
Det ble gjennomført en kartlegging og høring, der fremtidens Østlandsmesterskap ble diskutert. 
Deler av justeringene blir implementert i forbindelse med ØM Drill 2019. 
 
Workshop Drill 
Våre drillere tar stadig nye steg i internasjonale konkurranser. I samarbeid med Skedsmo Drill 
inviterte regionen igjen til Workshop Drill med internasjonale instruktører: Tihomir Bendelja og 
Melody N. Meijer inspirerte og instruerte, i tillegg til vår egen verdensmester Mathias Langseth 
Eliassen og energibomben Thomas Johansen. Mette Lybekk var produsent for seminaret, der 101 
drillere fra hele landet deltok. 
 
NM Korpsdrill 
Regionen hevder seg stadig nasjonalt, med til dels sterke resultater. Et utdrag: 
1. plass: Solo 2 baton – senior  Henriette Brandsnes Bekken, Romerike Drillkorps 
1. plass: Twirl duet – senior  Benedicte Vollaug og Thea Fjæraa, Skedsmo Drill/Oslo Drill 
1. plass: Traditional Majorettes Corps Kolbotn Pike- og Guttemusikkorps 
1. plass: Exhibition Corps - juvenile Nordby Skolekorps 
 
Tamburmajorkurs 
Det ble gjennomført Tamburmajorkurs også i år, med 18 deltakere fra tjue korps.  
Kursleder var Geir Aker. 
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14. MUSIKKONKURRANSER 
Musikkonkurranser er en viktig aktivitet i NMF Øst, for å fremme musikalsk utvikling og inspirasjon. 
 
Internasjonale mesterskap 
Lillestrøm Musikkorps representerte regionen og nasjonen under EM for janitsjarorkester i Belgia, 
der de kapret en knallsterk 2. plass. 
 
Nasjonale mesterskap 
Våre korps gjorde en strålende figur i organisasjonens Norgesmesterskap. Her er et utdrag av 
resultatene. Alle resultater finner man på musikkorps.no. 
 
NM Janitsjar 
Elitedivisjon    1. plass: Christiania Blåseensemble 
    2. plass: Lillestrøm Musikkorps 
1. divisjon   1. plass: Greåker Musikkorps 
2. divisjon   2. plass: Asker Musikkorps 
3. divisjon   2. plass: Hovin Musikkorps 
 
NM Brass 
1. divisjon    2. plass: Oslofjord Brass 
Oslo Brass Band representerte regionen i Elitedivisjonen, med en sterk 4. plass. 
 
NM Skolekorps 
Janitsjar 1. divisjon   3. plass: Lørenskog Skolekorps 
Janitsjar 2. divisjon  2. plass: Voksen Skoles Musikkorps 
Janitsjar 3. divisjon  1. plass: Arnestad Skolekorps 
Brass 4. divisjon  4. plass: Skjønhaug Skolekorps 
 
Regionale korpsmesterskap 
Lillestrøm Musikkorps forsvarte tittelen for voksenkorps med hele 97 poeng, foran Opus 82.  
For skolekorpsene ble det igjen kåret to regionmestre, der Gjallarhorn tok pokalen i 
janitsjarklassen mens Hasle Skole Musikkorps tok seieren i brassklassen. 
På musikkorps.no finnes en komplett resultatliste for våre regionale mesterskap i 2018. 
 
Ungdommens Musikkmesterskap UMM 
Det ble arrangert regionalt mesterskap i Oslo/Bærum 17. og 18. november, med flotte prestasjoner:  
Messing, klasse 3  1. pris: Guro Kristine Kitterød (Varteig og Hafslundsøy skolekorps) 
Treblås, klasse 2  1. pris: Vera Cecilie Xiang Aadland (Bekkelaget Skoles Musikkorps) 
Den nasjonale finalen ble avholdt januar 2019. 
 
15. SAMSPILLHELG 
Samspillhelgene har etter hvert utviklet seg til å bli en stabil suksess. Rundt 130 musikanter har 
deltatt på begge samlingene, og helgene fungerer som sosial arena for engasjert korpsungdom som 
tidligere kun har hatt sommerkurs som regional møteplass. Helgene har nå etablert seg som et 
viktig «fast» tilbud for skolekorpsene. 
 
Det ble gjennomført én samspillhelg i februar, og én i oktober – begge på Marikollen i Rælingen. 
Teknisk arrangør og samarbeidspartner var Rælingen Musikklag. Dirigenter var Øystein V. Olsen og 
Henriette Wie Flaig. 
 
16. MUSIKKORPSENES ÅR 2018 – «KOM OG BLI MED» PARADEPROGRAM I OSLO  
Det ble en meget vellykket markering av Musikkorpsenes år og NMF sitt 100-års jubileum i Oslo 28. 
april. Over 3000 musikanter deltok i parade opp Karl Johans gate og det var flere programposter 
som ble gjennomført rundt i byen. Særlig stas var det at statsminister Erna Solberg var med og 
marsjerte sammen med artist Wenche Myhre og president i NMF, Rita H. Lystad opp til 
Slottsplassen. 
NMF Øst var vertskap for NMF sitt landsmøte som ble avholdt på Fornebu 27. – 29.april.   
Regionen markerte videre Musikkorpsenes år gjennom fire Fyrtårnskonserter: Jubileumskonsert med 
RØST og HMK Gardes musikkorps, avslutningskonsert på Lift Off!-sommerkurset, jubileumsmarkering 
med Stabekk Janitsjarorkester i Bjerkelunden i Bærum, samt avsluttende Festkonsert med RØST. 
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Til årsmøtet i Norges Musikkorps Forbund - Øst 
 
UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert Norges Musikkorps Forbund - Øst sitt årsregnskap som viser et overskudd på 

kr 379 760,-. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap for 

regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et 

sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter 

og gir et rettvisende bilde av enhetens finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dets 

resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens 

regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, 

herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i 

henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 

årsregnskapet. Vi er uavhengige av enheten slik det kreves i lov og forskrift, og har 

overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning 

er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsrapport, men 

inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.  

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer 

ikke den øvrige informasjonen.   

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon 

med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig 

informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller 

hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde 

konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi 

pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med 

lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med 

regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik 

intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke 

inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til enhetens evne til fortsatt 

drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift 

skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli 

avviklet. 



 
 

Statsautoriserte 

revisorer 

 

Medlem av UHY International, en sammenslutning av uavhengige revisjons- og konsulentselskaper. 

 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 

vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 

revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 

sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god 

revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som 

eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet 

kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på 

årsregnskapet.  

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til 

https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har 

funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 

«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk 

finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og 

oversiktlig registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar 

med lov og god bokføringsskikk i Norge.  

 

Bergen, 26. mars 2019 
Revisorgruppen Hordaland AS 
 
 
 
Roger Sleire 
Statsautorisert revisor 

 



 
 

Uttalelse til Regiontinget NMF Øst 2019 fra Kontrollkomiteen 
 

 
Kontrollkomiteen i NMF Øst har i perioden 2017 – 2019 bestått av Ann Kristin Adolfsen, Unni 
Skaar og Bjørn Lillekjendlie (leder). Thomas Myrhaug har vært vara. 
 
Det har tidligere vært et seminar med lederne i regionenes kontrollkomiteer og NMFs sentrale 
kontrollkomite om innholdet og erfaringer i arbeidet med kontrollkomiteer. Kontrollkomiteen i 
Øst har arbeidet etter følgende “arbeidsinstruks”, som er i henhold til resultatene fra seminaret og 
i samsvar med forslag til instruks for andre norske ideelle organisasjoner.  
 

1 Vurdere regnskapet og påse at midler er anvendt godt 
2 Påse at gjeldende lover, retningslinjer, fullmakter og vedtak følges i styrets arbeid 
3 Sjekke signerte styrepapirer, regnskap/årsmelding, revisorgodkjennelse, ev lignende 
4 Følge med på at tidligere beslutninger følges opp 
5 Vurdere om det er gode nok rutiner og internkontroll for økonomi og annet 
6 Påse at det er et rimelig minstenivå på aktiviteter, styremøter, o.l. 
7 Spesielle aktiviteter kontrollkomiteen har hatt i perioden 
8 Kontakt med styret og daglig leder 

 
 
1) Vurdere regnskapet og påse at midler er anvendt godt 
Kontrollkomiteen mener at årsregnskapene og statusrapporter i styremøtene viser at økonomien 
er god, og at midlene anvendes godt. 
 
Styrkingen av egenkapitalsituasjonen i NMF Øst har fortsatt. Det økonomisk bufferet utgjør nå ca. 
¾-års driftskostnader, og kontrollkomiteen mener dette er et svært forsvarlig buffer. Dette er 
oppnådd samtidig som det har vært et godt nivå og god kvalitet på det vanlige arbeid. 
 
2) Påse at gjeldende lover, retningslinjer, fullmakter og vedtak følges i styrets arbeid 
Kontrollkomiteen har ikke funnet noe å påpeke her.  
 
3) Sjekke signerte styrepapirer, regnskap/årsmelding, revisorgodkjennelse, evt. lignende 
Disse papirene finnes, vi har lest dem og har ingen anmerkninger. 
 
4) Følge med på at tidligere beslutninger følges opp. 
Ut i fra styrepapirer og rapporter ser det ut til at beslutninger underveis i perioden er fulgt opp. 
Beslutninger i fra Regiontinget 2017 er gjennomgått, spesielt punktene handlingsplan og 
organisasjonsplan. Kontrollkomiteen mener oppfølgingen av disse har skjedd på en god måte. 
 
5) Vurdere om det er gode nok rutiner og internkontroll 
Dette har ikke kontrollkomiteen undersøkt i detalj selv denne gangen. Situasjonen tidligere har 



vært god, og vi har ingen signaler på at dette har endret seg til det verre. Vi registrer også at 
revisor følger årvåkent med også på rutinene, så dette utgjør også et sikkerhetsnett. 
 
6) Aktivitetsnivå 
Det har vært regelmessige styremøter og styrearbeid, og aktivitetsnivået har vært godt til tross for 
litt trange budsjetter, så kontrollkomiteen har ingen innsigelser her. 
 
7) Spesielle aktiviteter komiteen har hatt i perioden 
Kontrollkomiteen har fått tilsendt styrereferater fortløpende. Kontrollkomiteen har ikke fått 
forelagt spesielle forhold. 
 
8) Kontakt med styre og daglig leder 
Det har vært direkte kontakt med styreleder og daglig leder. Da også dette har virket som en 
meget velfungerende periode, har Kontrollkomiteen ikke deltatt på styremøter.  
 
Kontrollkomiteens oppsummering 
Kontrollkomiteen finner ingen spesielle ting å påpeke. Vår oppfatning er at driften er stabil og 
robust, med normalt og godt forbedringsarbeid. Vi mener forholdene ligger godt til rette for neste 
periode, der man kan ha hovedfokus på de aktiviteter som NMF Øst velger å prioritere.  
 
Det er en glede å se at situasjonen både i NMF Øst, og på landsbasis, gjennom flere år er bygd 
opp til en solid økonomi, velfungerende administrasjon, og godt samarbeid alle parter i mellom. 
 

Kontrollkomiteen NMF Øst den, 4.4.2019 

 

 

   
Ann Kristin Adolfsen  
 

 
Unni Skaar                              Bjørn Lillekjendlie 

 

  

vært god, og vi har ingen signaler på at dette har endret seg til det verre. Vi registrer også at
revisor følger årvåkent med også på rutinene, så dette utgjør også et sikkerhetsnett.

6) Aktivitetsnivå
Det har vært regelmessige styremøter og styrearbeid, og aktivitetsnivået har vært godt til tross for
litt trange budsjetter, så kontrollkomiteen har ingen innsigelser her.

7) Spesielle aktiviteter komiteen har hatt i perioden
Kontrollkomiteen har fått tilsendt styrereferater fortløpende. Kontrollkomiteen har ikke fått
forelagt spesielle forhold.

8) Kontakt med styre og daglig leder
Det har vært direkte kontakt med styreleder og daglig leder. Da også dette har virket som en
meget velfimgerende periode, har Kontrollkomiteen ikke deltatt på styremøter.

Kontrollkomiteens oppsummering
Kontrollkomiteen finner ingen spesielle ting å påpeke. Vår oppfatning er at driften er stabil og
robust, med normalt og godt forbedringsarbeid. Vi mener forholdene ligger godt til rette for neste
periode, der man kan ha hovedfokus på de aktiviteter som NMF Øst velger å prioritere.

Det er en glede å se at situasjonen både i NMF Øst, og på landsbasis, gjennom flere år er bygd
opp til en solid økonomi, velfungerende administrasjon, og god samarbeid alle parter i mellom.

Kontrollkomiteen NMF Øst den, 4. 4. 2019

Ann Kristin Adolfsen
',W'J^Wi,

nni SRaar Bjørn Lillekjendlie

Beslutninger i fra Regiontinget 2015 er gjennomgått, spesielt punktene handlingsplan og 
organisasjonsplan. Kontrollkomiteen mener oppfølgingen av disse har skjedd på en god måte. 
 
Kontrollkomiteen merker seg spesielt det gode arbeidet med “Driftsmodell og organisering av 
NMF” som blant annet utgjorde egen sak på NMFs Landsmøte 2016. 
 
 
5) Vurdere om det er gode nok rutiner og internkontroll 
Dette har ikke kontrollkomiteen undersøkt i detalj selv, men vi bygger på erfaringer fra styrene i 
Øst og Nasjonalt. Kontrollkomiteen hører nå at situasjonen er god. NMF sentralt har fått på plass 
en solid økonomistyring med tilhørende rutiner og fullmaktsmatriser. Det kreves bl.a. flere 
signaturer ved utbetalinger for å forhindre at enkeltpersoner kan tappe bankkonti. Økonomi-
rapportene er stort sett gode, og forbedret periodisering er under utvikling. 
 
6) Aktivitetsnivå 
Det har vært regelmessige styremøter og styrearbeid, og aktivitetsnivået har vært godt til tross for 
litt trange budsjetter, så kontrollkomiteen har ingen innsigelser her. 
 
7) Spesielle aktiviteter komiteen har hatt i perioden 
Kontrollkomiteen har fått tilsendt styrereferater fortløpende. Kontrollkomiteen har underveis i 
perioden ikke fått forelagt spesielle forhold. Leder i kontrollkomiteen har hatt jevnlig dialog med 
styreleder.  
 
8) Kontakt med styre og daglig leder 
Det har vært direkte kontakt med styreleder og daglig leder. Da det har virket som en meget 
velfungerende periode, har Kontrollkomiteen ikke deltatt på styremøter.  
 
Kontrollkomiteens oppsummering 
Kontrollkomiteen finner ingen spesielle ting å påpeke. Vår oppfatning er at driften er stabil og 
robust, med normalt og godt forbedringsarbeid. Utover økonomien vil vi fremheve det gode 
arbeidet på landsbasis med “Driftsmodell og organisering av NMF”, og videreføringen av dette. 
Vi merker oss også ønsket om enda bedre samarbeid mellom regionene og med NMF sentralt for 
å effektivisere arbeidet og bedre kvaliteten ytterligere. Vi mener forholdene ligger godt til rette 
for neste periode, der man kan ha hovedfokus på spilling, drill og andre aktiviteter NMF Øst 
prioriterer.  
 

Kontrollkomiteen NMF Øst den, 20.4.2017 

 

 

 

       

Ann Kristin Adolfsen                          Torill Fausken                             Bjørn Lillekjendlie 
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Saker fremmet av regionstyret og 
musikkorpsene 
Saksnr. 3 
Dato 28/04/19 
Møtenr. Regionting 2019 
Saksbehandler  

 
 

 
Ingen saker fremmet til regiontinget innen fristen 14. mars.  
 

Regionstyrets innstilling: 
Ingen innstilling 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Øystein Bø (sign.) Thor Olav Fjellhøi (sign.) 
Regionleder Daglig leder 
 
 

Vedlegg: 
Ingen  
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Plan og budsjett for neste 
regiontingsperiode og langtidsbudsjett 
Saksnr. 4 
Dato 28/04/19 
Møtenr. Regionting 2019 
Saksbehandler Øystein Bø 

 
 

Regionstyrets innstilling: 
Regionstyrets forslag til Handlingsplan 2019-2021 vedtas av regiontinget. Det blir opp til det 
nye styret å foreta regionens prioriteringer innenfor vedtatt handlingsplan. 
 
Langtidsbudsjett for NMF Øst vedtas av regiontinget som et retningsgivende 
rammebudsjett. Regionstyret gjør endelig budsjettvedtak. 
 
 
  
  
 
 
Øystein Bø (sign.) Thor Olav Fjellhøi (sign.) 
Regionleder Daglig leder 
 
 
 
 

Vedlegg: 
Forslag til Handlingsplan for NMF Øst 2019-2021 
Vedtatt aktivitetsplan 2019-2020 
Vedtatt nasjonal strategiplan 
Langtidsbudsjett NMF Øst 2019 - 2021 
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Innledning: 
Regiontinget skal i henhold til paragraf 6.4 d i vedtektene, behandle Handlingsplan og 
Langtidsbudsjett for perioden 2019 – 2021. 

Saksutredning: 
Handlingsplanens prioriteter er bygd på medlemmenes innspill og definerte behov, basert 
på tilbakemeldingene i NMF Øst sine medlemsundersøkelser.  
Innholdet i Handlingsplanen for kommende periode ble presentert og drøftet på NMF Øst 
sitt Ledermøtet som ble gjennomført 9. september 2018.  
De overordnede satsningsområdene i Handlingsplanen jobbes det strategisk med over tid.  
 
 
Landsmøtet 2018 vedtok en nasjonal strategiplan for perioden 2018-2020. Denne legges til 
grunn for den regionale handlingsplanen som er utarbeidet for kommende periode. 
 
Forslag til Langtidsbudsjett er basert på budsjettallene for året 2018, og gjenspeiler de 
inntekter og kostnader som kommer som følge av aktivitetene i handlingsplanen og 
aktivitetsplanen. Økonomigrunnlaget er basert på den nye økonomimodellen i NMF som ble 
innført i 2019. 
 
Inntekts- og kostnadsutviklingen er indeksregulert med ca. 3 %. 
 
 
Regionstyrets forslag til handlingsplan for NMF Øst 2019 -2021 har 3 fokusområder: 
 

1. Kjernevirksomhet - korpsbygging 
2. Inkludering 
3. Rammebetingelser 

 
 
Kjernevirksomhet - korpsbygging 
Dette punktet understreker viktigheten av at NMF Øst prioriterer sin kjernevirksomhet slik 
at dette holder en høy kvalitet og stadig utvikles til beste for medlemskorpsene. Nye tiltak 
og prosjektrelaterte satsinger ønskes velkommen, men kjernevirksomheten skal ikke 
nedprioriteres som en følge av dette.   
 
Inkludering 
NMF Øst sitt arbeid med inkludering skal videreføres i kommende periode. På bakgrunn av 
erfaringene som er gjort i dette arbeidet så langt, vil fokuset i perioden ha som hovedmål å 
økende grad involvere korpsene i inkluderingsarbeidet. Inkluderingsarbeidet sees i 
sammenheng med rekrutteringsfokuset i korpsene.  
 
Rammebetingelser 
NMF Øst skal bidra til å legge forholdene til rette for korpsenes drift og aktiviteter rundt i 
regionen. Tidsaspektet for dette er fortløpende og evigvarende. Grunnleggende vilkår 
knyttet til øvings- og fremføringsarealer, økonomi og instruksjon er viktige momenter i 
denne sammenheng.  
 
 
Handlingsplanen for 2019 – 2021 er en videreutvikling av fokusområdene fra forrige periode. 

 
 



Handlingsplan
2019 - 2021
NMF Øst



Formål, verdier og hovedstrategi

Vårt formål:

NMF Øst skal gjøre musikkorps til en attraktiv fritidsinteresse for alle barn, unge og voksne. 
Dette gjør vi ved å sikre gode vekstvilkår for korpsene, tilby aktiviteter av høy kvalitet og 

synliggjøre korpsenes betydning. Gjennom vårt arbeid er vi en sentral bidragsyter til livslang 
læring, økt livskvalitet og kulturbygging i hele landet.

Våre verdier:

Inkluderende – Inspirerende - Engasjert

Hovedstrategi:

NMF Øst skal styrke det enkelte medlemskorps



Handlingsplan 2019-2021

Handlingsplanen for perioden 2019 – 2021 skal bidra til at NMF når sine overordnede mål.

Planen er harmonisert med og tar opp i seg elementer fra NMFs nasjonale strategiplan som 
inneholder de tre kjerneområdene; kompetanseutvikling, medlemsutvikling og korps og samfunn.

Handlingsplanen for 2019 – 2021 er en videreutvikling av fokusområdene fra forrige periode.



Handlingsplan 2019-2021

NMF Øst sin handlingsplan for perioden er basert på 3 fokusområder:

Kjernevirksomhet - korpsbygging

Inkludering

Rammebetingelser



Handlingsplan 2019-2021

Kjernevirksomhet - korpsbygging

Hovedpunkter: 

NMF Øst prioriterer sin kjernevirksomhet slik at denne holder en høy kvalitet og stadig utvikles til beste for 

medlemskorpsene. I dette ligger kompetanseutvikling i medlemskorpsene. Både NMF Øst og korpsene har et 

felles ansvar i dette arbeidet.

- Gjøre tydelige prioriteringer innenfor tilgjengelige ressurser og kvalitetssikre aktivitetene

- Fokusere på å ha tilfredsstillende kompetansetilgang i NMF Øst-organisasjonen

- Opprettholde og videreutvikle dialogen med medlemskorpsene 

- Prioritere synliggjøring og formidling av NMF Øst sine tilbud til medlemmene 

- Videreutvikle dialogen med Oslo og etablere samarbeid med nye region Viken



Handlingsplan 2019-2021

Inkludering

Hovedpunkter: 

NMF Øst skal bidra til at alle barn, unge og voksne skal ha lik mulighet til å delta i korps. Dette satsningsområdet skal 

gjennomsyre alt vi gjør, gjennom samarbeid med andre organisasjoner og egne tiltak.

Inkluderingsarbeidet er et langsiktig arbeid. Flere konkrete tiltak er allerede gjennomført og vil bli videreutviklet. 

Målet er at korpsene ute i sine lokalmiljøer skal være NMF sitt viktigste verktøy i inkluderingsarbeidet. Inkludering 

styrker rekruttering.

- Prioriterte grupper er språklige minoriteter og familier med vedvarende lavinntekt 

- Etablere og benytte sommerkursfond for å stimulere dette kompetansetiltaket

- Bidra til at korpsene kan drive aktivt inkluderingsarbeid

- Økt samarbeid mellom skolekorps og voksenkorps



Handlingsplan 2019-2021

Rammebetingelser

Hovedpunkter: 

Legge forholdene til rette for korpsene i regionen. Dette er fortløpende og evigvarende arbeid. Regionen kan 

ikke drifte det enkelte korps, men man kan bidra til å gjøre driften enklere for det enkelte korps. Delta aktivt 

i samarbeidsallianser som har felles interesse i hovedpunktene. Økt erfaringsdeling og samarbeid mellom 

medlemskorpsene gir større kraft i dette arbeidet.

- Bidra til å etablere korpsforum i hele regionen 

- Bidra med å kvalitetssikre og forbedre korpsenes øvings- og framføringslokaler

- Ha fokus på politisk arbeid og velge felles «kampsaker»

- Implementere korpsbyggerprogrammet

- Utvikle samarbeidet med kulturskolene

- Ta initiativ til kurstilbud og opplæring som øker tilgangen til drillinstruktører 



REGIONALT  NASJONALT SAMARBEID

AuGuST   
13. - 17.     Dirigentuka
  Regionstyremøte
SEpTEMBER   
7. - 8.                                    Tusenfrydstevnet
13. - 15.  RØST 18-20 – samling V  
OkTOBER   
  Regionstyremøte 
18. - 20.  Samspill I
18. - 20.       Drøbak Musikkverksted
  Dirigentsamling
NOVEMBER   
1. - 3.  Workshop Drill
9. - 10.  Inspirasjonshelg for voksenmusikanter
16. - 17.       underholdningskampen
22 . - 24.  RØST 18-20 – samling VI 
DESEMBER   
  Regionstyremøte

    
JANuAR  
3 .- 5.       kragerøkonferansen
24. - 26.  RØST 18-20 – samling VII 
FEBRuAR    
  Regionstyremøte
7. - 8.     NM Brass
7. - 9.  Samspill II
MARS     
6. - 8.  ØM Drill
14. -15.  DM skolekorps  
22.  RM amatørkorps
27. - 28.     NM janitsjar
ApRIL   
  Regionstyremøte
24. - 25.       Oslo Brassfestival
24. - 26.     NMF Landsmøte
JuNI   
  Regionstyremøte
7.  Regionstevne
19. - 21.     NM skolekorps og NM korpsdrill
-   Sommerkurs

Mer informasjon om den siste RØST-samlingen kommer

2019

2020

AkTIVITETSkALENDER
2019 - 2020

NMF ØST

Engasjert 
Inkluderende 
Inspirerende
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Organisasjonsplan for neste periode 
Saksnr. 5 
Dato 28/04/19 
Møtenr. Regionting 2019 
Saksbehandler Øystein Bø 

 
 

Regionstyrets innstilling: 
Organisasjonsplanen vedtas av regiontinget. 
 
   
 
 
Øystein Bø (sign.) Thor Olav Fjellhøi (sign.) 
Regionleder Daglig leder 
 
 

Vedlegg: 
Styrets forslag til organisasjonsplan 
 
 
 
 
 
 
 

Innledning: 
Regiontinget skal i henhold til paragraf 6.4d i vedtektene, behandle Organisasjonsplan for 
perioden 2019 – 2021. 
 
 

Saksutredning: 
Styret i NMF Øst skal settes sammen av representanter for korpsmiljøet i regionen.  
Styret bør ha kompetanse innenfor politisk arbeid, kulturpolitisk arbeid, arbeid med 
sponsorvirksomhet, strategisk planlegging, inkludering, administrasjon og økonomistyring. 
Styret i NMF Øst skal så langt som mulig jobbe med strategiske mål og langsiktig 
finansiering av de aktivitetene som NMF Øst tilbyr sine medlemmer. 
 
Den daglige driften av NMF Øst skal gjøres av administrasjonen under ledelse av daglig 
leder. Aktiviteter og prosjekter kan også bemannes av personer fra ulike deler av regionen. 
Dette for å øke korpsenes kontakt med regionen og skape forbindelser mellom korps og 
administrasjonen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
    

 

 
 

 

Styret i NMF Øst  
Styret i NMF Øst skal settes sammen av kandidater som representerer korps i regionen.  

I sammensetningen av styret skal det legges vekt på en representativ geografisk fordeling av 

styremedlemmer. Styret bør ha kompetanse innenfor politisk arbeid, kulturpolitisk arbeid, 

arbeid med sponsorvirksomhet/stiftelser, strategisk planlegging, inkludering, administrasjon 

og økonomistyring. Styret i NMF Øst skal så langt som mulig jobbe med strategiske mål og 

langsiktig finansiering av de aktivitetene som NMF Øst tilbyr sine medlemmer. 

Den daglige driften av NMF Øst skal gjøres av administrasjonen under ledelse av daglig leder. 

Aktiviteter og prosjekter kan også bemannes av personer fra ulike deler av regionen. Dette for 

å øke korpsenes kontakt med regionen og skape forbindelser mellom korps og 

administrasjonen. 

Styret i NMF Øst består av: 

1. Styreleder 

2. Nestleder  

3. Styremedlem  

4. Styremedlem  

5. Styremedlem  

6. Styremedlem  

7. Styremedlem  

Regionen ønsker å fremme involvering fra og kontakt med ungdom i regionen. Minimum ett av 

styremedlemmene skal være rekruttert inn som ungdomsrepresentant. Varamedlemmer har 

møterett i regulære styremøter, men stiller i utgangspunktet i styret ved forfall eller at en av 

styrets medlemmer fratrer i løpet av valgperioden. Varamedlemmer skal holdes alminnelig 

orientert om styrets arbeid. Varamedlemmene inviteres til årlig strategi workshop sammen 

med styret og administrasjonen. Det velges fire varamedlemmer. 

Styrets oppgaver 
 

Styret i NMF Øst arbeid skal rettes inn mot 3 hovedoppgaver: 

Mål, visjoner og strategi 

• Bidra og påse at organisasjonen drives i tråd med formål og verdier 

• Utarbeide mål og strategiske planer i samarbeid med administrasjonen 

• Påse at mål og strategiske planer etterleves 

• Gjennomgå virksomhetsplaner og budsjetter 

 



    
    

 

 
 

 

Kontrolloppgaver 

• Vurdere regionens risikoprofil 

• Påse at regionen etterlever et sunt kontrollmiljø og har en tilfredsstillende intern 

kontroll 

• Gjennomgå løpende økonomirapporter distribuert fra daglig leder. Vurdere regionens 

økonomiske utvikling og eventuelle tiltak som må iverksettes for å nå regionens mål. 

• Påse at rapporter fra revisor blir kommunisert og vurdere eventuelle konsekvenser av 

disse 

• Påse at lover, regler og retningslinjer og lignende etterleves 

Formelle forhold  

• Påse en effektiv ansvars- og myndighetsfordeling, herunder påse at det finnes 

instrukser og arbeidsbeskrivelser 

• Vurdere om regionen har en effektiv ressursallokering 

• Evaluer og følge opp daglig leder 

• Avlegge regnskap og årsberetning 

Styreleder 
Styreleders oppgaver og ansvar 

Styreleder har et spesielt ansvar for at styret fungerer tilfredsstillende og at saker blir 

behandlet i styret på en god måte. Det betyr også at styrelederen har et særlig ansvar når det 

gjelder saksforberedelse og protokollering.  

I tillegg har styreleder plikt til å møte på regionstinget og åpne dette om styret ikke har valgt 

en annen.  Denne møteplikten er naturlig da det er regionstinget som står over styrelederen.  

o Ansvarlig for at styret gjør jobben sin på en forsvarlig måte 

o Kalle inn til møter og lage møteplaner 

o Fordele arbeidsoppgaver i styret 

o Oppfølging av vedtak 

o Holde seg oppdatert på hva som foregår i organisasjonen 

Som styreleder har man det øverste ansvaret i organisasjonen og er ansvarlig for at den blir 

drevet forsvarlig. Dette innebærer at man sørger for at det til enhver tid foreligger planer for 

drift, fremtidsmål og at det er tilstrekkelig med personer i organisasjonen som kan sikre god 

drift.  

Kompetanse tilknyttet styreleder 

Styreleder bør ha erfaring fra profesjonelt styrearbeid samt forståelse for de utfordringer som 

særskilt er tillagt styrearbeid i en frivillig organisasjon. Styreleder bør ha forretningsmessig 

forståelse samt kulturpolitisk interesse. Det vil være en fordel, men ikke et krav at styreleder 

har erfaring med drift av musikkorps og/eller drillkorps. 



    
    

 

 
 

 

Nestleder 

Nestleders oppgaver og ansvar 

Nestleder har et særlig ansvar for å jobbe med organisasjonens rammebetingelser både 

politisk og organisatorisk. I samarbeid med styreleder arbeide med å følge opp regionens 

handlingsplan. Nestleder rykker opp til styreleder hvis styreleder fratrer seg i valgperioden.  

Kompetanse tilknyttet nestleder 

Nestleder bør ha erfaring fra profesjonelt styrearbeid. Nestleder bør ha forretningsmessig 

forståelse samt kulturpolitisk interesse. Nestleder bør ha erfaring fra arbeid med offentlige 

myndigheter og arbeid med sponsorvirksomhet. 

Styremedlem  
Styremedlemmene skal delta og bidra aktivt i regionstyrets arbeid. I dette vises til styrets 

oppgaver definert i «styreinstruks for NMF Øst». 

Kompetanse  

Styremedlemmene og varamedlemmene kommer med styreerfaring fra korps i ulike deler av 

regionen. Det er å foretrekke at et eller flere av styremedlemmene har erfaring fra områder 

som er prioritert innenfor regionens handlingsplan. 

En vesentlig fordel vil være om styremedlemmet er godt forankret i korpsbevegelsen og kjent 

utenfor sitt eget korps. Det vil også være en fordel om styremedlemmet har erfaring fra 

styrearbeid i andre typer organisasjoner og/eller virksomheter. 

Varamedlem  

Varamedlemmet trer inn i styret hvis den særskilte styrerepresentanten fratrer eller rykker 

opp til nestleder i løpet av valgperioden.  

Representasjon 
Styret bør være representert på de store arrangementene som NMF Øst står for. 

Alder og kjønn 
Styrets sammensetning bør reflektere samfunnet både når det gjelder alder og kjønn. NMF Øst 

skal tilstrebe seg å rekruttere minst en representant med en alder under 26 år. Fordelingen 

mellom kjønnene bør følge alminnelige regler. 



    
    

 

 
 

 

Arbeidsfordeling 
Administrasjonen ledes av daglig leder for NMF Øst. Administrasjonen utfører det operative 

arbeidet i henhold til godkjente planer og budsjetter. Ved avvik fra planer og eller budsjetter 

skal styre varsles slik at korrigerende tiltak kan settes inn. 

For å knytte korpsene tettere til NMF Øst skal regionstinget, styret og administrasjonen 

rekruttere frivillige til å delta i det prosjektrettede arbeidet region Øst driver. Slike 

prosjekter vil gå på tvers innenfor regionen og det vil være naturlig å rektrutere frivillige fra 

de korpsene som deltar i de ulike prosjektene. 

Prosjektene skal organiseres slik at både de frivillige og administrasjonen opplever at de har 

mulighet til å påvirke prosjektenes innhold og gjennomføring. 

 

Prosjektorganisering med frivillige 

I en så stor region som NMF Øst vil de fleste arrangementer kunne bli så store at det kan være 

urealistisk at administrasjonen har kapasitet til å gjennomføre de uten hjelp. 

Det skal derfor etterstrebes at det rekrutteres frivillige fra de forskjellige korpsene som 

administrasjonen kan inkludere innenfor de enkelte områdene hvor NMF Øst har prosjekter. 

Prosjekter som etableres på tvers innenfor regionen kan og bør bemannes med frivillige fra de 

forskjellige korpsene.  

Selv om deltagelse i prosjekter er frivillig, må det opplyses til korpsene direkte og på 

regionsting og ved valgkomiteens arbeid hvilke muligheter hver enkelt har til å kunne bidra til 

regionens beste. Rekrutteringen til dette arbeidet er alles ansvar. 
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Valg av styre og komiteer 
Saksnr. 6 
Dato 28/04/19 
Møtenr. Regionting 2019 
Saksbehandler Valgkomiteen 

 
 

Forslag til vedtak: 
Valkomiteens innstilling til regionstyre vedtas av regiontinget 
Valgkomiteens innstilling til kontrollkomité vedtas av regiontinget 
Regionstyrets innstilling til valgkomité vedtas av regiontinget 
 
 
   
 
 
Øystein Bø (sign.) Thor Olav Fjellhøi (sign.) 
Regionleder Daglig leder 
 
 
 
 

Vedlegg: 
Valgkomiteens innstilling til regionstyre og kontrollkomite, inklusive regionstyrets innstilling 
til valgkomite 
 
  



Regionting NMF Øst – Oslo 28. april 2019 
 
Valgkomitéens innstilling er som følger: 
 
 
Styremedlemmer: 
 
Øystein Bø    Konnerud skolekorps, Drammen (leder -  gjenvalg) 
 
Sigrun Bock    Nordstrandskolenes Musikkorps, Oslo (nestleder - gjenvalg i ny rolle) 
 
Erik de Mora    Asker Musikkorps, Asker (styremedlem - gjenvalg) 
 
Veronica Danielsen   Oslo Drill, Oslo (styremedlem - gjenvalg) 
 
Trine M. Sveinar   Mossekråkene Veterankorps, Moss (styremedlem - ny) 
 
Turid Angell Olsen   Lillestrøm Musikkorps, Lillestrøm (styremedlem - ny) 
 
Cathrine Westlie Eidal   Drammen konsertorkester, Drammen (styremedlem - ny) 
 

 
Varamedlemmer til styret 
 
Monica Kjønsø    Såner skolekorps, Vestby (varamedlem - ny) 
 
Emil Rognstad Ludvigsen  Bøler og Ila Janitsjar, Oslo (varamedlem - ny) 
 
Boye Wangensten Berge  Huseby Skoles Musikkorps,  Oslo (varamedlem - ny) 
 
Lise-Lotte Solum   Jernbanens musikkorps Oslo, Oslo (varamedlem – gjenvalg) 

 
 
Kontrollkomité: 
 
Jon Steen    Drammen konsertorkester, Drammen (leder - ny)  
 
Unni Skaar    Rakkestad Janitsjar, Rakkestad (gjenvalg) 
 
Jacob Falck    Kampen Janitsjarorkester, Oslo (ny) 
 
Thomas Myrhaug   Ski Janitsjar, Ski (varamedlem - gjenvalg)  

 
 
 
Regionstyrets innstilling til ny valgkomité: 
 
Hilde Skjevling,   Stabekk Janitsjarorkester, Stabekk (leder - gjenvalg i ny rolle) 
 
Sven Fossum,    Asker Musikkorps, Asker (medlem - gjenvalg i ny rolle) 
Eva Sødal,    Borge Musikkorps, Fredrikstad (medlem - ny) 
 
Heidi Sundkøien,   Ski Janitsjar, Ski (varamedlem - ny) 
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Valg av delegater til landsmøtet 
Saksnr. 7 
Dato 28/04/19 
Møtenr. Regionting 2019 
Saksbehandler Styret 

 
 

Regionstyrets innstilling: 
Regionstyrets forslag til landsmøtedelegasjon vedtas av regiontinget. 
Regionstyret får mandat til å supplere delegasjonen om dette blir aktuelt. 
 
 
 
Øystein Bø (sign.) Thor Olav Fjellhøi (sign.) 
Regionleder Daglig leder 
 
 

Vedlegg: 
Ingen 
 
 
 
 

Innledning: 
Regiontinget skal i henhold til paragraf 4.3 a og b i gjeldende vedtekter, velge 
landsmøtedelegasjon til NMFs landsmøte i 2020. 
 

Saksutredning: 
NMF Øst hadde i 2018 seksten (17) delegater. Det er nærliggende å tro at man har det 
samme neste år.  
 
Regionene har rett på representasjon ut fra følgende modell: 

- En delegat pr. påbegynte 1000 betalende medlemmer 
 
Regionstyret består av syv medlemmer, pluss fire varamedlemmer. Det er derfor nødvendig 
at regiontinget velger en fullstendig delegasjon, basert på forrige års antall delegater. 
 
Regionstyrets forslag til landsmøtedelegasjon, i prioritert rekkefølge: 
- Regionstyre, med varamedlemmer  11 personer 
- Valgkomité     4 personer 
- Kontrollkomité    3 personer 

 
 
 
Landsmøtet vil i 2020 bli arrangert i Trondheim, med NMF Trøndelag som vertskap. 



 

 
NMFs vedtekter 
 
 
§1 ORGANISASJON  
Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende, 
demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre 
interesserte, tatt opp som medlemmer gjennom musikk- og drillkorps, 
heretter kalt korps. 
 
1.1 Organisering av regionene 
a. NMF består av ni rettssubjekter, NMF nasjonalt og åtte regioner. 
b. Regioninndelingen følger de grenser landsmøtet bestemmer. 
c. Forbundsstyret kan bestemme annen regiontilhørighet for korps som 

søker om dette. 
 
1.2 Organisering av korpsene  
a. Korpsene er det grunnleggende organisatoriske ledd i NMF.  
b. Korpsene bestemmer selv organisering og overgangsordninger 

mellom korps for ulike aldersgrupper som f. eks skolekorps, 
voksenkorps og generasjonskorps. Ved konkurranser gjelder NMFs 
aldersbestemmelser fastsatt i konkurransereglementene. 

c.   Dersom korpsene ikke blir enige om lokal organisering skal 
skolekorps og voksenkorps deles inn etter følgende regler: 
- En kan være medlem i skolekorps til 31. juli det året en fyller 19 
år. 
- Medlem i skolekorps kan bli aspirant i voksenkorps fra 1. august 
det året en fyller 15 år. Aspiranten skal prioritere og oppfylle sine 
forpliktelser i skolekorpset. 
- Medlemmer til voksenkorps tas opp fra 1. august det året de fyller 
16 år. 

d.   Med drillkorps, som nevnt i §1, menes en gruppe drillere som ikke er 
tilknyttet et musikkorps, men som har tilhørighet i NMF. Disse 
utøver korpsdrill. 

e.   Tvister i forbindelse med ovenstående punkter skal avgjøres av 
regionstyret. 

 

 
§2 FORMÅL  
Norges Musikkorps Forbund skal gjøre korpsene til en attraktiv fritidsinteresse for alle 
barn, unge og voksne.  
Dette gjør vi ved å sikre gode vekstvilkår for korpsene, tilby aktiviteter av høy kvalitet 
og synliggjøre korpsenes betydning.  
Gjennom vårt arbeid er vi en sentral bidragsyter til livslang læring, økt livskvalitet og 
kulturbygging i hele landet. 
 

 
§3 MEDLEMSKAP 
3.1 Opptak av medlemmer 
Alle korpsene i Norge kan melde seg inn i NMF. Korps melder seg inn i NMF gjennom 
NMFs innmeldingsskjema. Musikanter, drillere og andre interesserte tas opp som 
medlemmer ved innmelding i korpsene. Forbundsstyret kan i særskilte tilfeller innvilge 
medlemskap som faller utenfor disse kriterier. 



 
3.2 Forutsetninger for medlemskap 
a.  Alle medlemmene plikter å følge NMFs vedtekter, og vedtak gjort av NMFs 

besluttende organer. 
b.  Korpsenes vedtekter skal følge mønstervedtektene. 
  
3.3 Rapporteringsplikt og kontingent 
a.  Korpsene skal hvert år sende årsrapport og medlemsopplysninger til NMF. Rapporten 

sendes i henhold til de frister og rutiner som er fastsatt av NMF. Det gis ikke 
anledning til reservasjon mot registrering.  

b.  Korpsene skal betale kontingent til NMF innen 1. februar. Kontingenten regnes etter 
korpsenes medlemstall per 31. desember. Medlemskapet følger kalenderåret. 

 
3.4 Utmelding 
a.  Korps som ønsker å melde seg ut må sende skriftlig melding om dette til NMF senest 

15. november for at utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar neste år. Ved 
utmelding tapes all rett til NMFs verdier. 

b.  Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra korps. 
 
3.5 Disiplinære tiltak 
Forbundsstyret og regionstyret kan iverksette disiplinære tiltak overfor korps som ikke 
retter seg etter gyldige vedtekter og vedtak. 
a.  Landsmøtet kan ekskludere medlemmer og korps. 
b.  Forbundsstyret kan suspendere eller utestenge medlemmer og korps. 
 
c.  Regionstyret kan suspendere eller utestenge egne medlemmer og korps. Avgjørelsen 

kan ankes til forbundsstyret.  
d.  Korpsene kan iverksette disiplinære tiltak overfor egne medlemmer. Avgjørelser kan 

ankes til regionstyret, som fatter endelig vedtak.  
e.  Korps som skylder ett års kontingent til NMF kan bli suspendert etter nærmere 

varsel. En eventuell suspensjon fritar ikke for betaling av forfalte krav på 
medlemskontingent og forsikring. Medlemskap kan gjenopptas så snart kontingenten 
betales. 

 

 
§4 LANDSMØTE 
4.1 Status 
Landsmøtet er NMFs øverste myndighet. Alle organisasjonsledd skal følge de vedtak som 
fattes av Landsmøtet.  
 
4.2 Innkalling og saker  
a.  Det skal holdes ordinært landsmøte innen utgangen av april annet hvert år.  
b.  Det skal kalles inn til ekstraordinært landsmøte dersom forbundsstyret eller regioner 

tilsvarende 2/3 av NMFs medlemsmasse, eller 2/3 av regionene krever det. 
c.  Innkallingen sendes senest tre måneder før ordinært og en måned før 

ekstraordinært landsmøte.  
d.  Den nasjonale valgkomiteens innstilling skal gjøres kjent minimum fire uker før 

landsmøtet.  
Styrets årsmelding, revidert regnskap, budsjett og saker til behandling på 
landsmøtet skal sendes til regionene senest fire uker før landsmøtet.  

e.  Medlemmer og korps må fremme landsmøtesaker gjennom regionen. Regionene må 
fremme landsmøtesaker før 1. januar det året landsmøtet holdes.  
Alle saker som er mottatt innen denne fristen skal legges fram for landsmøtet.  

 



4.3 Representasjon, rettigheter og voteringer 
a.  På landsmøtet deltar delegater fra regioner, forbundsstyret, den nasjonale 

kontrollkomité, lederen i den nasjonale valgkomité og gjester invitert av 
forbundsstyret. 

b.  Regionene velger delegater etter antall medlemmer som NMF har mottatt 
kontingent for per 28.02 det året det er landsmøte.  
Regionene har rett på representasjon ut fra følgende modell: 
- 1 delegat pr. påbegynte 1000 medlemmer 

c.  Følgende har tale-/forslags-/ og stemmerett: 
- Godkjente delegater fra regionene  
- Forbundsstyrets medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av 
årsmelding og regnskap. 

d.  Følgende har tale- og forslagsrett: 
- Den nasjonale kontrollkomiteens medlemmer  
- Den nasjonale valgkomiteens leder under valg. 

e.  Følgende har talerett:  
- Generalsekretær, dog ikke i forbindelse med valg. 
- Landsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske. 

f.  Gyldig vedtak krever mer enn halvparten av de avgitte stemmene. 
 
4.4 Dagsorden 
Landsmøtet skal behandle følgende saker: 
 
a.  Konstituering 
1.  Åpning 
2.  Navneopprop 
3.  Godkjenning av innkalling 
4.  Godkjenning av dagsorden /sakslisten  
5.  Valg av møteledelse 
6.  Valg av referenter 
7.  Valg av fullmaktskomité 
8.  Valg av redaksjonskomité 
9.  Valg av to protokollunderskrivere 
 
b.  Godkjenning av årsmelding med revidert regnskap for hvert av årene i 

landsmøteperioden. 
 
c.  Saker fremmet av forbundsstyret og regionene. 
 
d.  Plan, honorar for forbundsstyrets- og den nasjonale kontrollkomiteens medlemmer 

og varamedlemmer, kontingent, budsjett og langtidsbudsjett. 
 
e.  Valg av: 
1.  President.  
2.  Visepresident. 
3.  Fem styremedlemmer og tre varamedlemmer 
4.  Tre medlemmer og ett varamedlem i den nasjonale kontrollkomiteen. Leder velges 

særskilt. 
5.  Fem medlemmer i den nasjonale valgkomiteen. Leder velges særskilt. 

Alle velges for to år.  
De som velges må ha gyldig medlemskap og ha sagt seg villig til å påta seg verv. Fast 
ansatte i NMF er ikke valgbare til verv i pkt. 1-5. 

6. Revisor. 
 



Valg skal foregå skriftlig dersom noen krever det. 
 
Dersom a. president, b. visepresident eller c. styremedlem av tungtveiende grunner må 
fratre i tingperioden gjelder følgende: 
a.  Visepresident rykker opp som president. Styret velger ny visepresident blant 

styremedlemmene, og første varamedlem rykker opp som fullverdig medlem i 
styret.  

b.  Styret velger ny visepresident blant resterende styremedlemmer, og 1. varamedlem 
rykker opp som fullverdig medlem av styret.  

c.  1. varamedlem rykker automatisk opp som fullverdig medlem i styret. 
 

 
§ 5 FORBUNDSSTYRET 
5.1 Sammensetning og konstituering 
Forbundsstyret består av president, visepresident, fem styremedlemmer og representant 
valgt av de ansatte, i alt åtte medlemmer.  
 
5.2 Fullmakter 
a.  Forbundsstyret skal lede NMF etter NMFs vedtekter og landsmøtevedtak.  
b.  Forbundsstyret kan delegere oppgaver og ansvar til administrasjonen, samt utnevne 

de råd og utvalg som er nødvendig for å nå de mål som landsmøtet har vedtatt. 
c.  Forbundsstyret kan vedta regler, instrukser og mønstervedtekter for å presisere og 

regulere NMFs ansvar og aktiviteter. 
d.  Generalsekretæren er administrativ leder og leder NMFs daglige virksomhet i 

samsvar med vedtekter, vedtak, retningslinjer og gjeldende instrukser. 
Generalsekretæren har møteplikt i forbundsstyret, og skal se til at det foreligger 
saksutredning og forslag til vedtak i alle saker forbundsstyret skal behandle. 

e.  Generalsekretær sammen med president tegner forbundet. Styret kan meddele 
prokura. 

 
5.3  Innkalling til styremøter – beslutninger 
a.  Forbundsstyret innkalles når president eller tre av forbundsstyrets medlemmer 

finner det nødvendig. 
b.  Forbundsstyret er beslutningsdyktig når flertallet av styremedlemmer er til stede. 

Møteleder avgjør ved stemmelikhet i styret. 
c.  Styrevedtak skal protokollføres og protokollene skal sendes forbundsstyrets 

medlemmer og varamedlemmer, regionstyreledere, regionenes administrasjoner og 
den nasjonale kontrollkomiteens medlemmer. Konfidensielle saker føres i egen 
protokoll. Denne sendes til forbundsstyrets medlemmer og den nasjonale 
kontrollkomité.  

 
5.4 Årsavslutning 
Forbundsstyret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskap hvert år. Regnskapet skal 
revideres av statsautorisert revisor valgt av landsmøtet. Det året det ikke er landsmøte, 
skal årsmelding og revidert regnskap sammen med kontrollkomiteens beretning 
fremlegges på høstens ledermøte til orientering. 
 
5.5 Personalansvar 
a.  Forbundsstyret har det overordnede juridiske arbeidsgiveransvaret for samtlige 

ansatte i forbundet, dvs. ansatte ved nasjonalt kontor og for ansatte ved NMFs 
regionkontorer. 

b. På vegne av forbundsstyret utøves de alminnelige arbeidsgiverfunksjonene av NMFs 
generalsekretær. 



c.  Regionens daglige ledere utøver også, gjennom delegasjon via generalsekretær, 
arbeidsgiverfunksjoner på vegne av forbundsstyret i regionen. 

d.  En representant for de ansatte med vara til forbundsstyret velges av og blant de 
ansatte. 

 

 
§ 6 REGIONTING 
6.1  Status  
Regiontinget er regionens øverste myndighet.  
 
6.2  Innkalling og saker  
a.  Ordinært regionting holdes annet hvert år, det året landsmøtet ikke avholdes, innen 

utgangen av april måned.  
b.  Det innkalles til ekstraordinært regionting dersom regionstyret eller 1/3 av 

regionens korps krever det. 
c.  Innkalling sendes ut minimum ti uker før ordinært og tre uker før ekstraordinært 

regionting. 
d.  Styrets årsmeldinger, reviderte regnskap, budsjett og saker til behandling på 

regiontinget, skal sendes korpsene senest tre uker før regiontinget. 
e.  Medlemmer må fremme saker til behandling på regiontinget gjennom korpsene. 

Saker som ønskes behandlet på ordinært regionting, må være mottatt av regionen 
seks uker før regiontinget.  
Alle saker som er mottatt innen denne fristen skal legges fram for regiontinget. 

 
6.3  Representasjon, rettigheter og voteringer 
a.  På regiontinget deltar delegater fra korps, regionstyret, medlemmer i den regionale 

kontrollkomité, lederen i den regionale valgkomité, observatører fra korpsene, og 
gjester invitert av regionstyret. En delegat kan kun representere ett korps. 

b.  Korpsene møter med inntil to ordinære regiontingsdelegater med skriftlig fullmakt 
undertegnet av korpsets leder.  

c.  Følgende har tale-, forslags- og stemmerett: 
- Godkjente delegater fra korpsene.  
- Regionstyrets medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av 
årsmelding og regnskap.  

d.  Følgende har tale- og forslagsrett:  
- Den regionale kontrollkomiteens medlemmer, den regionale valgkomiteens leder 
under valg. 

e.  Følgende har talerett: 
- Representanter fra NMFs forbundsstyre og administrasjon 
- Regiontinget kan utover dette gi talerett til hvem det måtte ønske.  

f.  Gyldig vedtak krever mer enn halvparten av de avgitte stemmer. 
 
6.4 Dagsorden 
Regiontinget skal behandle følgende saker: 
a.  Konstituering 
1.  Åpning 
2.  Navneopprop 
3.  Godkjenning av innkalling 
4.  Godkjenning av dagsorden/sakslisten 
5.  Valg av møteledelse 
6.  Valg av referenter  
7.  Valg av fullmaktskomité  
8.  Valg av redaksjonskomité  
9.  Valg av to protokollunderskrivere. 



 
b.  Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap for hvert av årene i 

regiontingsperioden. 
 
c.  Saker fremmet av regionstyret og korpsene.  
 
d.  Plan og budsjett for neste regiontingsperiode og langtidsbudsjett. 
 
e.  Valg av: 
 1  Styreleder 
 2  Nestleder 
 3  Fire til åtte styremedlemmer  
 4  Inntil fire varamedlemmer.  
 5  Tre medlemmer og ett varamedlem til den regionale kontrollkomiteen. Leder velges 

særskilt. 
 6  Tre medlemmer og ett varamedlem til den regionale valgkomiteen. Leder velges 

særskilt. 
Alle velges for to år. 
De som skal velges må ha gyldig medlemskap og ha sagt seg villig til å påta seg verv. Fast 
ansatte i NMF er ikke valgbare til verv i regionen.  
Valg skal foregå skriftlig dersom noen krever det. 
 

 
§ 7 REGIONSTYRE 
7.1 Sammensetning og konstituering 
Regionstyret består av styreleder, nestleder og fire til åtte styremedlemmer.  
 
7.2 Fullmakter 
a.  Regionstyret skal lede regionen etter NMFs vedtekter og de vedtak regiontinget har 

fattet. 
b.  Regionstyret kan delegere oppgaver og ansvar til regionens administrasjon, samt 

utnevne de råd og utvalg som er nødvendig for å nå de mål som regiontinget har 
bestemt. 

c.  Regionstyret regulerer regionens ansvar og aktiviteter. 
d.  Generalsekretær har ansvar for at regionene til enhver tid har en administrativ 

leder. På fullmakt fra forbundsstyret ansetter generalsekretær daglig leder i 
regionen. Ansettelse skjer etter innstilling fra tilsettingsutvalget bestående av 
styreleder og ett styremedlem for regionen, generalsekretær, HR-ansvarlig og 
ansattes tillitsvalgt. Ved uenighet mellom regionstyrets medlemmer og 
generalsekretær treffer forbundsstyret endelig avgjørelse.  

e.  Regionens daglig leder er administrativ leder og leder regionens daglige virksomhet i 
samsvar med vedtekter, vedtak, retningslinjer og gjeldende instrukser. Daglig leder 
har møteplikt i styret, og skal se til at det foreligger saksutredning og forslag til 
vedtak i alle saker regionstyret skal behandle.  

f.  Daglig leder sammen med styreleder tegner regionen. Regionstyret kan meddele 
prokura. 

 
7.3 Innkalling til styremøter – beslutninger 
a.  Regionstyret innkalles når lederen eller et flertall av styrets medlemmer finner det 

nødvendig. 
b.  Regionstyret er beslutningsdyktig når flertallet i styret er til stede.  
c.  Styrevedtak skal protokollføres, og protokollene skal sendes regionstyrets 

medlemmer og varamedlemmer, kontrollkomiteens medlemmer og NMFs 
sentraladministrasjon.  



d.  Korpsene skal informeres om de vedtak som er gjort. Konfidensielle saker føres i 
egen protokoll. Denne sendes til regionstyrets medlemmer og regional 
kontrollkomité. 

 
7.4 Årsavslutning 
Regionstyret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskap hvert år. Årsmelding, 
revidert regnskap og budsjett med kontrollkomiteens beretning skal legges frem for 
regiontinget til godkjenning. Det året det ikke er regionting, skal årsmelding og revidert 
regnskap sendes korpsene til orientering innen 15. mai. 
 

 
§ 8 LEDERMØTE 
a.  Ledermøtet skal være et aktivt høringsorgan for forbundsstyret i de saker dette er 

naturlig. I tillegg skal ledermøtet være et forum der regionene, forbundsstyret og de 
ansattes representanter har likeverdig rett og plikt til å spille inn temaer og saker i 
forkant. Ledermøtet skal også være et forum hvor de ulike organisasjonsleddene 
utveksler erfaringer og deler gode tiltak med hverandre. 

b.  Ledermøtet samles to ganger i året og består av forbundsstyret og to 
representanter, fortrinnsvis leder og nestleder, for hver av de åtte regionene.  I 
tillegg har generalsekretær møteplikt og regionenes daglig ledere møterett. De 
ansatte skal i tillegg møte med inntil to tillitsvalgte til ledermøtet. Andre 
medlemmer i regionstyret eller ledere/ansatte i NMF kan delta på sak etter spesiell 
innkalling. 

 

 
§ 9 KOMITEER 
9.1  Nasjonal og regional kontrollkomité 
Den nasjonale og de regionale kontrollkomiteene skal henholdsvis på vegne av 
landsmøtet og regiontinget: 

- Kontrollere at landsmøtet og regiontinget blir gjennomført etter vedtekter og 
reglement, og at lovlige vedtak fattes.  
- Kontrollere at forbundsstyrets og regionstyrenes vedtak og disposisjoner ikke er i 
strid med vedtekter og landsmøtevedtak. 
- Gjennomgå styreprotokoller og regnskap hvert år og legge frem beretning for 
landsmøtet og regiontinget. 

 
9.2 Nasjonal og regional valgkomité 
Den nasjonale og regionale valgkomiteen skal innstille valgbare kandidater til tillitsverv 
etter henholdsvis § 4 og § 6. 
Komiteenes oppgave er å finne personer som kan ivareta og utvikle forbundet/ regionen/ 
korpsene i tråd med NMFs formål og vedtatt strategi-/handlingsplaner. 
Komiteene skal følge vedtatt arbeidsmetodikk.  
 

 
§ 10 ØKONOMI 
NMFs formue kan ikke brukes til annet enn å fremme NMFs formål. NMFs formue hefter 
bare for Forbundets forpliktelser. 
 

 
§ 11 UENIGHETER OG TVISTER 
Uenighet og tvister om vedtektenes forståelse på:  
a.  Korpsnivå forelegges regionstyret med forbundsstyret som ankeinstans.  
b.  Regionnivå forelegges forbundsstyret med landsmøtet som ankeinstans 
 



 
§ 12 OPPLØSNING 
a.  Vedtak om oppløsning av forbundet må foretas på to påfølgende ordinære 

landsmøter. Vedtakene må ha minst 2/3 flertall 
b.  I tilfelle oppløsning skal NMFs midler plasseres i bank på sperret, rentebærende 

konto. I perioden fram til et nytt landsomfattende forbund med samme formål er 
opprettet, skal denne konto disponeres av et offentlig organ.  

 

 
§13 VEDTEKTSENDRINGER 
Landsmøtet kan endre disse vedtektene med 2/3 flertall. 
 

 
IKRAFTTREDELSE: Disse vedtektene trer i kraft fra og med 29.04.18. 
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