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Referat Regionstyremøte NMF Rogaland 
 
Dato 16.01.2019  
Møtenr. 1 
Sted Kontorlokalene til NMF Rogaland 

 
Tilstede  
Fra Regionstyret Liv Elgheim, Sindre Skjøld, Brit Iren Meland, Arne S. Mossige, 

Erik Gotfredsen, Siv Astri Lekvam  
Fra administrasjonen Lilli Anne J. Grong 
Forfall Ralf B. Husebø, Leif Helge Olsen, Britt Helen Furøy, Cesilie M. 

Olsen, Svanlaug Mæland - permisjon 
 
 

Godkjenning 
Innkalling godkjent. 
Agenda godkjent. 

 

Referatsaker 

1/19 Orientering fra administrasjonen 
Siden forrige regionstyremøte har administrasjonen arbeidet med:  

• Forberedelse til åpning av påmelding til sommerkurs 

• RM 2019 

• UMM nasjonal finale i Oslo 18.-20. januar 

• RUK samling 18.-20. januar 

• Trenerkurs drill 13.-15. januar og 19.-20. januar 

• Politisk arbeid – møte med Rogaland Senterparti – etter invitasjon fra 
administrasjonen i Senterpartiet. 
 

Vedtak: 
 Orienteringen tas til etterretning.  
 

Vedtakssaker 
 

2/19 Invitasjon til regionting og korpskonferanse 

Invitasjon, innhold og timeplan til korpskonferansen og regionting ble gjennomgått.  
 

Vedtak:  
1. Invitasjon gjennomgått. Administrasjonen endrer etter innspill i møtet. 
2. Til innhold i temaet generelt styrearbeid ønsker regionstyret at det er bolken om 
forsvarlig økonomiforvaltning som gjennomgås av Frivillighet Norge. 
3. Til temaet politisk arbeid så forespørres politikere i følgende rekkefølge: Bjørg Tysdal 
Moe, Erik Fahret Zakariassen, John Petter Hernes 
4. Konferansen får navn Korpskonferansen i Rogaland. Dette navnet gjelder også for 
konferansen som avholdes i partallsår.  
 

 



 
 

 

3/19 Akustikkmålinger 
Kriterier til søknad og henvendelse fra Rogaland Musikkråd ble gjennomgått.  
 
 

Vedtak: 
1. Kriterier til søknad:  
- Kartleggingsskjemaet utarbeidet av Kulturalliansen må fylles ut 
- Korpset må oppgi en plan for dialog med kommunen og videre arbeid med utbedring av 
øvingslokalene 
-Søknadsfrist 1. mai. 
2. Jon G. Olsen i Norsk Musikkråd blir oppfordret til å skrive en argumentasjonstekst som 
kan benyttes overfor politikere og kommuneadministrasjon når øvingsrommet til korpset 
er for lite og akustikkmåling ikke har noen hensikt.  
3. Regionstyret ønsker å benytte tilbud gitt av Rogaland Musikkråd med inntil 10 
akustikkmålinger til redusert pris. 
 

Drøftingssaker 

4/19 Vedtekter Rogaland Ungdomskorps 
Vedtektene og reglementet til Rogaland Ungdomskorps ble drøftet.  
 

Vedtak:  
Administrasjonen undersøker praksis i andre regioner ang. vedtekter og reglement. Må vi 
ha begge deler? Er ett reglement nok? Saken tas opp igjen på et annet regionstyremøte i 
inneværende periode. 
 

Orienteringssaker 

5/19 Nytt fra distriktene 
Sokndal: Sokndal Skolekorps skal ha seminar med Flekkefjord gutte- og pikekorps. Dette 
etter ønske fra musikantene.  
 
Nordfylket: Grinde Skulekorps fyller 60 år og markerer med konsert i april.  
Frakkagjerd Skolekorps søker ny dirigent. 
 
3 x 100- års jubileum i 2019 
- Stavanger Musikkorps av 1919 Åpner jubileumsåret med tur til Italia.  
Korpset er invitert av Stavanger Kommune til å delta i åpningen av europeisk 
kulturhovedstad for 2019 som er Matera.  
- Haugesund Janitsjarorkester  
- Sandnes Skolekorps 
 

6/19 Representasjon 
Ingen representasjonsoppdrag siden forrige regionstyremøte.  

 

7/19 Bli Bedre! 
Ingenting nytt siden forrige regionstyremøte.  
 

8/19 Påmelding til RM 2019  
48 korps deltar i konkurransen og 28 juniorkorps i Junior RM.  
119 solister og 56 ensembler er påmeldt, og 350 aspiranter er påmeldt samspillseminar.  
Innleveringsfrist for korpsene er 1. februar. Endelig trekning i uke 7.  
Musikkorpset Gjallarhorn har tekniske gjennomføring for aktivitet i LKS, 1301 og 2109. 
Sola Brass Band har teknisk gjennomføring for aktivitet i Konserthuset og Kulturskolen. 



 
 

 

Informasjon sendt ut til korpsene 4. januar. Informasjonen ligger på musikkorps.no 
 

9/19 Medlemstall 
Tegn til oppgang av medlemstallet både nasjonalt og regionalt. De offentlige tallene er ikke 
klare, men antall inn- og utmeldinger i korpsdrift.no viser en oppgang.  
 

10/19 Økonomi 
-Jan-Am: Før momskompensasjonen er ført, har Jan-Am et positivt resultat på  
kr 9 900,-  
-Per dags dato er ikke VO- midler og momskompensasjon ført, og dermed ikke regnskapet 
for Dirigentuka oppgjort. 
-NMF Rogaland vil motta et ekstra tilskudd på kr 75 000,- i prioriterte VO-midler for 2017. 
Midlene føres i 2018-regnskapet.  
-Regnskapet for 2018 skal i følge oppsatt plan være klart til neste regionstyremøte.  

 
11/19 Ledermøte 26.-27. januar 2019 
Tema på ledermøtet:  
- GDPR -utfordringer? 
- Økt formålsrealisering 
- Varslingsrutiner 
- Politisk arbeid i regionen 
- Ny økonomimodell – erfaringer / prinsipper / avklaringer 
- Inkludering / rekruttering / korpsbygging – veien videre 
- Strategiplan 
 -Hva skal prioriteres i Rogaland – diskusjon rundt bordet med følgende forslag:  
 1. Rekruttering 
 2. Eliten må fremmes i media og i distriktene som forbilder.  
 Kvalitet i media. 
 3. Breddetenkning i bydelene 
 

12/19 Trenerkurs Drill 
Trenerkurs 1 og 2 i Haugesund 13.-15. januar med Haugesund Drillkorps som teknisk 
arrangør.  
Trenerkurs 1 i Egersund med Eigersund Skolekorps som teknisk arrangør.  
Arne S. Mossige hjelper med transport av instruktør som skal til Egersund fra Stavanger 
Lufthavn til nærmeste togstasjon. 
 

13/19 Rogaland Ungdomskorps 
RUK-samling på Harestad skole (Varen), Randaberg 18.-20. januar. Randaberg 
Skolemusikkorps er teknisk arrangør.  
Lotte Stang Våland er vikar som samlingsleder for Cesilie M. Olsen.  
Konsert på Varen Kulturscene søndag 20. januar kl 15.00.  
Det opprettes et arrangement på facebook for konserten. 
Liv Elgheim representerer på konserten. 
 

Vedtak:  
Orienteringssakene tas til etterretning. 
 

Eventuelt 

14/19 Eventuelt 
1. Informasjon ny forside på musikkorps.no 
Forsiden er endret. Illustrasjonsbildet er tatt bort og aktuelle saker er løftet opp. Det er 
enklere å finne frem til nyheter og arrangement i din region. Nedre del av siden inneholder 
mer statiske saker som er gode verktøy for arbeid i korpset.  



 
 

 

 
2. Kontrollkomitéen 
Kontrollkomiteen ønsker å delta på styremøte 22. februar.  
 
3. Sommerkurs  
Det er venteliste på enkelte instrumentgrupper på Svart kurs allerede etter at påmeldingen 
hadde vært åpen i 8 timer. Påmeldingen åpnet 15. januar.  

 

Vedtak:  
1. Informasjon om ny forside på musikkorps.no tas til orientering 
2. Kontrollkomitéen er velkommen til å delta på møtet 22. februar.  
3. Tiltak for å få ned ventelisten på svart kurs kan iverksettes som tidligere år.  
A) 3 stk på venteliste født i 2003 får tilbud om å delta på blått kurs.  
B) Reisetilskudd på inntil kr 1000,- mot fremvist kvittering til de musikantene som ønsker 
å delta på svart kurs i en annen region.  
C) Etter påmeldingsfristen er gått ut 15. april, vurderes det om flere født i 2003 får 
henvendelse om å delta på blått kurs.  
 
 
NMF Rogaland, 25/01/19   
 

 
Lilli Anne J. Grong (sign.) 
Daglig leder NMF Rogaland 
 
 
 
 
 
 
 
 


