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Protokoll 

Møtenr 2/2019 
 
Dato: 3. juni 2019 
Tid: Kl 17.30  
Sted: NMF Hordaland, Lars Hillesgate 20A, 5. etg. 
 

Dagsorden 
1.                              
2.   
3.  
4. 

Åpning ved styret (Regionleder Eivind H. Hermansen åpnet møtet) 
Godkjenning av innkalling (Innkallingen ble godkjent)  
Protokoll S1/2019 (Protokollen er tidligere vedtatt per mail) 
Godkjenning av saksliste (Sakslisten ble godkjent) 
 
 
Til stede: Eivind H. Hermansen, Silje Borge, Julie Skeie Olsen, Gunn Petersen, Ole 
Irgens og Kåre Stokke. 
 
Forfall: Sara Hamre Sekkingstad, Knut Johan Onarheim og Ellen Nesse.  
 
 

 

Saksliste – vedtakssaker 
Saksnr. Sakstittel 
04/2019 
 
 
05/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06/2019 
 
 
07/2019 
 
 
08/2019 
 
 
09/2019 
 
 

Styrearbeid i NMF Hordaland 
  
 
Revidert budsjett for 2019 (Ettersendes) 
Prognose for 2019 ble lagt frem på styremøtet. Den største endringen i 
budsjettet skyldes at det ikke blir gjennomført nasjonalt brassbandkurs. 
Dette påvirker både inntekter og utgifter. Utover dette er det små 
justeringer og det er ser ut til å bli et årsresultat som forventet.  Det ble 
bestemt at saken skal tas til orientering, og at budsjett og regnskap for de 
ulike prosjektene skal gjennomgås mer detaljert på styreseminaret i 
september.  
 
 
Representasjonsoppgaver på sommerkurs  
 
 
Økt formålsrealisering 
 
 
Korpsklynger i NMF Hordaland 
 
 
Eventuelt  
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Saksliste – orienteringssaker 
Saksnr. 
10/2019      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12/2019 
 
 
 
 
 
13/2019 
 
 
 
 
14/2019 
 
 
 
 
 
 
15/2019         
 
 
 
 

Sakstittel 
Representasjoner  
Kongekorpset: Regionleder Eivind H. Hermansen, dirigentene Marius Fevang 
Thorstensen og Beate Olsen Kaland, samt blomsterbarna Maria Oppegaard 
fra Bønes Skolekorps og Yngve Storebø fra Lyderhorn Skolebrass, hilste på 
H.M. Dronningen da Kongekorpset spilte under åpningen av Festspillene i 
Bergen. 
EM brass: Eivind H. Hermansen var på besøk hos Smørås Skolekorps før de 
reiste til EM brass. Her delte han ut kr 10 000,- til korpset.  
Etter EM brass var Eivind H. Hermansen på besøk hos Eikanger-Bjørsvik 
Musikklag. Her hadde han med kake og delte ut ekstra midler som ble tildelt 
korpset på regiontinget.  
HUBB: Eivind H. Hermansen var til stede på Hordaland Ungdoms Brassband 
sin samling nr 50. Han hadde med en blomsterhilsen til korpset.  
 
 
Hordaland ungdomskorps (HUK) 
Årets siste samling for Huk ble gjennomført 12.-14. april på Knappskog 
skule. Teknisk arrangør var Fjell brass. Kåre Stokke var administrativ leder 
på kurset. Erika Husebø var med som aktivitetsleder.  
26.-28. april deltok korpset med dirigent Arvid Anthun på 
regionkorpssamling og regionkorpskonkurranse på Lillestrøm. HUK ble kåret 
til beste regionkorps. Kåre Stokke var med som administrativ leder. Pia 
Withington var med som aktivitetsleder. Eivind H. Hermansen delte ut roser 
til musikantene da de kom tilbake med buss fra Lillestrøm.  
18. juni gjennomføres det prøvespill til HUK sesongen 2019/2020. Dette skal 
foregå i NMF Hordaland sine lokaler med Arvid Anthun og Beate G. 
Holmefjord til stede.  
Ettersom Christian Digranes Larsen har sluttet som produsent for HUK, 
jobbes det nå med å få på plass en person som kan ta på seg denne 
oppgaven.  
 
Sommerkurs 
Det er god påmelding til alle de ordinære kursene til NMF Hordaland. På 
Nasjonalt brassbandkurs var det kun ti påmeldte. Kurset blir dermed ikke 
gjennomført i 2019. Administrasjonen i NMF Hordaland og musikksjef i NMF 
har hatt evalueringsmøte om prosjektet. 
 
Kongekorpset 2019 
I år var åpningen av Festspillene flyttet til Grieghallen og Kongekorpset sto 
oppstilt utenfor spissen i Grieghallen da H.M Dronningen ankom. Årets 
kjernekorps var Bønes Skolekorps, Os Skulekorps og Lyderhorn Skolebrass.  
 
HordaAmatøren 2019 
Det er sendt ut invitasjon til HordaAmatøren 2019. Konkurransen 
gjennomføres lørdag 19. oktober i Grieghallen store sal med påfølgende 
premieseremoni og fest på Scandic Hotel i Håkonsgaten. I forbindelse med 
årets arrangement er det sendt ut nye retningslinjer for dømming av 
konkurransen. Nytt i år er at påmelding skjer via Program.no.  
 
Støtte fra SR-bank til HelgePULSE 
NMF Hordaland har mottatt kr 100 000,- av SR-bank for å gjennomføre 
HelgePULSE våren 2020. NMF Hordaland er invitert til mottakelse onsdag 29. 
mai for å motta pengene. Daglig leder Randi Kvinge var til stede på 
mottakelsen.  
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16/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
17/2019 
 
 
 
18/2019 
 
 
 
19/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
NM brass 2020 
Planlegging av NM brass 2020 er i rute. Det har vært gjennomført 
elitekorpsforum med representanter fra de fleste elitekorpsene. Her ble 
årets arrangement gjennomført og administrasjonen mottok tips til 
justeringer for neste års arrangement. 25. mai offentliggjøres 
kvalifiseringsstykkene til 1. og 3. divisjon. Invitasjonen til arrangementet 
sendes ut 15. juni. Det er bestemt å bruke program.no sitt system for 
påmelding.  
 
Utlysing av stilling 
Det vil bli utlyst en 50 prosent stilling som produsent i NMF Hordaland. 
Søknadsfrist er 10. september 2019.  
 
Hordablæsten 2020 
I informasjonsbrev til medlemskorpsene i juni vil det bli søkt etter teknisk 
hjelp for Hordablæsten 2020.  
 
Styreinstruks og etiske retningslinjer 
Gjeldende styreinstruks og etiske retningslinjer ble delt ut på møtet. 
Dokumentene blir tatt opp som egen sak på neste styremøte.  
 
 
Regionrådets innstilling: Orienteringssakene tas til etterretning. 
 
Vedtak: Orienteringssakene ble tatt til etterretning.  
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Styrearbeid i NMF Hordaland  
 
 
Saksnr:   
Dato:      
Møtenr:  
Saksbehandler:  

 
04/2019 
03. juni 2019   
02/2019 
Randi Kvinge  
 
                                                                               

Innledning 
I styreperioden legges det opp til seks ordinære styremøter i året. Det er også en 
rekke oppgaver tilknyttet styrevervet. Noen av oppgavene er felles for alle 
styremedlemmer, og i tillegg vil hvert enkelt styremedlem få egne ansvarsområder. 
Datoene for møteplan i perioden 2019-2021 settes på styremøtet 3. juni.  
 
 

Saksutredning  
Oversikt over styremøter og hvilke temaer de skal inneholde er som følger:  
 
2019 

Møte 1 – 28. mars 

- Evaluering av NM brass  

- Planlegging av regionting  

Regionting – 27. april  

 

Møte 2 - 3. juni 

- Bli kjent  

- Rolleavklaring styre/administrasjon 

- Samarbeid 

- Innkalling og protokoll 

- Årshjul for styret  

- Revidert budsjett  

- Aktivitetsplan for sommer/høst 2019 – fordeling av oppgaver/representasjon  

 

Møte 3 - september 

- styreseminar med fokus på strategi 

- Oppstart av budsjettprosess 

 

Møte 4 – november  

- NM brass året etter 

- Aktivitetsplan – oppgaver for styret våren året etter  

- Vedta budsjettet    

- Innspill til landsmøtet 

 

Møte 5 – desember  

- Gjennomgang av foreløpig regnskap 

- Vedta årsmelding for inneværende år 

- Julemiddag 
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2020 

Møte 1 – mars  

– Evaluering av NM brass  

- Planlegge vårens aktiviteter og styrets oppgaver 

- Gjennomgang av årsregnskap  

- Gjennomgang av landsmøtesakene 

Landsmøte  

 

Møte 2 - mai/juni  

- Revidert budsjett  

- Aktivitetsplan for sommer/høst 2019 – fordeling av oppgaver   

- Styreseminar med strategiarbeid 

 

Møte 3 – september 

- Oppstart av budsjettprosess 

 

Møte 4 - november 

- NM brass året etter 

- Aktivitetsplan – oppgaver for styret våren året etter  

- Vedta budsjettet    

 

Møte 5 – desember  

- Gjennomgang av foreløpig regnskap/prognose 

- Vedta årsmelding for inneværende år 

- Julemiddag  

 

2021 

 

Møte 1 – mars  

- Evaluering av NM brass  

- Planlegging av regionting  

Regionting – april  

I tillegg til å delta på møter har styremedlemmene egne oppgaver. Herunder er 

oppgaveinndelingen fra forrige styreperiode. På styremøtet 3. juni skal oppgavene 

for perioden 2019-2021 fordeles mellom de ulike styremedlemmene. 

Styremedlemmene skal også ha ansvar for sin korpsklynge. Dette blir forklart 

nærmere i sak 08/2019. 

Regionleder (Eivind H. Hermansen) 
- Ledersamlinger  
- Politisk kontakt 
- Regnskap og økonomi 
- Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune 
- Sponsoravtaler 
- Regionråd (leder, nestleder og administrasjonen) 

- NM brass  
- HordaAmatøren 
- Sommerkurs 
- Kulturskole 
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Nestleder (Sara Hamre Sekkingstad)  

- Politisk kontakt 
- Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune 
- Sponsoravtaler 
- Regionråd 
- NM brass  
- HordaAmatøren 
- Sommerkurs 
- Kulturskole  
- Hordablæsten 
- Delta på ledersamlinger  

 
Styremedlem 1 

- NM brass  
- HordaAmatøren 
- Sommerkurs 

 
Styremedlem 2 

- Ungdomspolitisk arbeid 
- Hordaland Folkeakademi 
- NM brass  
- HordaAmatøren 
- Sommerkurs 
- Ung dirigent  

 
Styremedlem 3 

- Fordelingsutvalg Leif Olai Nilsens legat  
- Kongekorpset  
- NM brass  
- HordaAmatøren 
- Sommerkurs  
- Treblås 

 
Styremedlem 4 

- Ungdomspolitisk arbeid  
- Hordaland barne - og ungdomsråd 
- Hordaland Ungdomskorps 
- NM brass  
- Sommerkurs 

 
Styremedlem 5 

- NM brass 
- Regionting og konferanser 
- NM brass  
- Sommerkurs 
- Rekruttering/Inkludering  

 
Styremedlem 6 

- Drill 
- Hordablæsten  
- Vinterpokalen 
- HordaAmatøren 
- Regionting og konferanser 
- Sommerkurs 
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Styremedlem 7 (Knut Johan Onarheim) 
- Politisk arbeid 
- Hordablæsten  
- NM brass  
- Regionting og konferanser 
- Sommerkurs 
- Born to play 
- Spesialkorps 

 
 Styremedlem 8 

- Hordaland Ungdomskorps  
- NM brass  
- Sommermusikkskolene 
- Hordablæst-komiteen 
- Sommerkurs-komiteen 

 

 

Regionrådets innstilling: 
Styret vedtar møteplan for regiontingperioden 2019-2021. 
 

Vedtak i regionstyret:  
Styret vedtok møteplan for regionstyret ut 2019.  
Møtedatoene er som følger:  
 
20.-21. september: Styremøte og styreseminar 
22. oktober: Styremøte 
17. desember: Styremøte og julemiddag 
 
Tre av styremedlemmene har fått tildelt oppgaver. Fordelingen av oppgaver 
til øvrige styremedlemmer vil bli drøftet og tatt stilling til på styreseminaret 
i september.  
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Representasjonsoppgaver på sommerkurs  
 
 
Saksnr:   
Dato:      
Møtenr:  
Saksbehandler:  

 
 
06/2019 
03. juni 2019   
02/2019 
Randi Kvinge  
                                                                               

 
Innledning 
Hvert år arrangerer NMF Hordaland sommerkurs for barn mellom 9-19 år. 
Sommerkursene er delt inn i ulike fargekoder etter musikantenes alder. Styret har 
tidligere vedtatt at styret skal være representert på avslutningskonsertene på de 
ulike kursene. Her skal de hilse til musikanter og foreldre, samt takke av 
administrativ og musikalsk stab på kursene. I år arrangeres følgende kurs i 
Hordaland:  
 
Gult kurs 
For: de som er fylt 9-11 år/ født: 2008-2010 
Dato: 31.07.-03.08 og 07.08.-10.08 
Sted: Erdal ungdomsskole, Askøy (31.07.-03.08) og Radøy ungdomsskule, Manger 
(07.08.-10.08 ) 
Avslutningskonserter: Erdal 3. august og Manger 10. august  
 
Rødt kurs 
For: de som er fylt 12-13 år/ født 2006-2007 
Dato: 29.07-03.08. Sted: Ravnanger ungdomsskole, Askøy 
Avslutningskonsert 3. august.  
 
Blått kurs brass 
For: de som er fylt 14-15 år/ født: 2004-2005 
Dato: 29.07.-04.08 
Sted: Manger Folkehøgskule 
Avslutningskonsert 4. august 
 
Blått/svart kurs janitsjar 
For: de som er fylt 14-19 år/ født: 2000-2005 
Dato: 05.08.-11.08 
Sted: Åsane Folkehøgskole 
Avslutningskonsert 11. august  
 
Svart kurs brass 
For: de som er fylt 16-19 år/ født: 2000-2003 
Dato: 05.08.-11.08 
Sted: Manger Folkehøgskule 
Avslutningskonsert 11. august  
 

 
Regionrådets innstilling: 
Styremedlemmene fordeler de ulike avslutningskonsertene mellom seg.  
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Vedtak i regionstyret:  
Representasjon på sommerkurs blir som følger: 
4. august, blått kurs: Silje Borge 
11. august, blått/svart janitsjar: Gunn Petersen 
11. august, svart kurs: Ellen Nesse 
 
Det er foreløpig ingen som har meldt fra at de kan representere på Gult kurs 
på Askøy 3. august,  gult kurs på Manger 10. august og Rødt kurs på Askøy 3. 
august.  
 
 

 
Økt formålsrealisering  
 
 
Saksnr:   
Dato:      
Møtenr:  
Saksbehandler:  

 
 
07/2019 
03. juni 2019   
02/2019 
Randi Kvinge  
                                                                               

 
Innledning 
I NMF er det fokus på temaet økt formålsrealisering som betyr at det skal jobbes 
med å skaffe økte inntekter for å realisere NMFs formål. Det er nedsatt en 
arbeidsgruppe som skal jobbe spesifikt med dette. Den består av Øystein Bøe, Karl 
Ole Midtbø, Håkon Mogstad, Finn Arne Dahl Hanssen, Geir Ulseth og Randi Kvinge.  
I tillegg har en rekke ansatte som jobber med å skaffe midler til prosjekter fått 
tilgang til Tilskuddsportalen.  
 
I forbindelse med arbeidet med økt formålsrealisering er det også behov for at 
minst en person i regionstyret er involvert i arbeidet med å skaffe inntekter til 
regionen. Regionrådet foreslår derfor at én person i styret har dette som sin faste 
oppgave i regionstyreperioden. Arbeidet går ut på å jobbe tett med daglig leder om 
å søke om sponsormidler og prosjektstøtte fra stiftelser, næringsliv og 
organisasjoner.  
 
 

Regionrådets innstilling: 
Ett av styremedlemmene får i oppgave å jobbe tett sammen med daglig leder om å 
jobbe for økt formålsrealisering i NMF.  
 

Vedtak i regionstyret:  
Saken om økt formålsrealisering i NMF ble tatt til orientering. Saken skal 
legges frem på nytt i forbindelse med styreseminaret.  
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Korpsklynger i Hordaland  
 
 
Saksnr:   
Dato:      
Møtenr:  
Saksbehandler:  

 
 
08/2019 
03. juni 2019   
02/2019 
Randi Kvinge  
                                                                               

 
Innledning 
NMF sentralt har vedtatt at det skal etableres korpsklynger i alle regioner. Dette 
går ut på at korpsene skal tilhøre hver sin klynge, og en person fra NMF skal følge 
opp de ulike klyngene. Her skal det kalles inn til nettverksgrupper og fagdager om 
ulike temaer. Det utarbeides nå materiell som skal brukes på de ulike samlingene. 
Dette skal være klart høsten 2019. 
 
I NMF Hordaland er det lang tradisjon for å dele korpsene inn i distrikter og 
gjennomføre distriktsmøter med korpsene. De nye klyngene erstatter den tidligere 
distriktsinndelingen. Arbeidsoppgaver knyttet til de ulike distriktene blir videreført 
i de nye klyngene. 
 
Forslag til inndeling av korpsene i klynger er som følger: 
 
1) Bergen kommune 
2) Nordhordland og Osterøy 
3) Bjørnefjorden og Samnanger 
4) Sunnhordland  
5) Askøy/Sotra 
6) Voss og Hardanger  
 
 

Regionrådets innstilling: 
Styremedlemmene fordeler de ulike korpsklyngene mellom seg.  
 

Vedtak i regionstyret: 
Styremedlemmene fordelte de ulike korpsklyngene mellom seg, og det ble 
bestemt at det skal gjennomføres et møte med de ulike klyngene i løpet av 
høsten 2019.  
 
Fordelingen av korpsklyngene i Hordaland er som følger:  
1) Bergen kommune: Ole Irgens og Ellen Nesse 
2) Nordhordland og Osterøy: Sara Hamre Sekkingstad 
3) Bjørnefjorden og Samnanger: Gunn Petersen 
4) Sunnhordland: Julie Skeie Olsen 
5) Askøy/Sotra: Silje Borge 
6) Voss og Hardanger: Kåre Stokke 

 
 

 
Eivind H. Hermansen (sign.)                                                     Randi Kvinge (sign.) 
Styreleder NMF Hordaland  Daglig leder NMF Hordaland  
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