Referat styremøte 5/19
Møte nr. 5/19
Tid:

Fredag 16.august kl 1630-20 (styremøte)
Lørdag 17.august kl 09-15 (styreseminar med Handlingsplan)

Sted:

Quality Airport Hotell, Stjørdal

Tilstede:

Ingolf Rokseth, Bjørn Frode Hansen, Bente-Irene Finseth, Øyvind
Berg, Hilde Sveås, Hege Wold, Jenny Nordaune (1.vara), Geir Ulseth
(DL), Håvard Hinsverk (adm.)
Erik Seem

Forfall:

( = Vedlegg)

DAGSORDEN:
SAK 1/19:

Godkjenning av innkalling
Vedtak: Innkallingen godkjent

Ingolf

SAK 2/19:

Godkjenning av dagsorden
Vedtak: Dagsorden godkjent

Ingolf

SAK 3/19:
Referat og orienteringssaker
Alle
➢ Representasjon (avholdt og planlagt): jubileum på Jøa (til oppfølging Erik
Seem/Geir Ulseth), Vinne Musikkorps (til oppfølging Hilde Sveås), Sandvollan
Skolekorps 50 år 27.april (til oppfølging Geir Ulseth), Regionstevne Byneset og
Leinstrand Skolekorps 14.-16.juni (Ingolf Rokseth), Grått kurs 25.-28.juli, Grong
(Hege Wold)
➢ Status TUK v/nestleder Bjørn Frode Hansen: prøvespill sommerkurs på Grong 1. og
8.august, prøvespill Trondheim 25.august, status 61 på prøvespill, besetningen ser
bra ut, ønske om å drifte TUK gjennom korpsdrift
➢ Ledermøtet 28.-29.september på Gardermoen: mulighet for å supplere
representasjon fra NMF Trøndelag hvis det blir møte i nasjonal valgkomite samme
tid (avklares av medlem i valgkomiteen Bjørn Frode Hansen)
➢ Aktivitetsplan pr.15.august 2019
➢ Oppfølging sak 13/19: Forbundsstyret avviste de to korpsenes anmodning om
overflytting til NMF Trøndelag
➢ Adm.oppdatering v/daglig leder (gis muntlig i møtet: bl.a. sommerkurs 2019/2020,
Instrumentfond Trondheim Kommune, utlysning av Regionstevne 2020)

SAK 11/19:

Regnskapsrapport pr.15.august 2019
Vedlagt regnskapsrapport pr.15.august vedlagt.
Rapporten gir en prognose for de aktiviteter som er avsluttet og
gjennomført for første halvår 2019. Momskompensasjon og VO-midler føres
ikke før i desember.
Vedtak:
Regnskapsrapport pr.15.august tas til etterretning.

SAK 12/19:

Utlysning av stilling NMF Trøndelag (videreføring fra møte 4/19)
NMF Trøndelag har i samarbeid med HR-sjef i Bergen lyst ut 70 % fast
stilling som Korpskonsulent ved kontoret i Trondheim, i tråd med
regionstyrets vedtak i sak 12, møte 4/19. Stillingsannonsen er lagt ut på
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Finn.no og på NMFs hjemmesider, med søknadsfrist 20.august. Intervjuer
blir planlagt så raskt som mulig etter søknadsfristen, og innstilling og
tiltredelse er ønsket så raskt som mulig.
Link til stillingsannonsen:
https://www.finn.no/job/parttime/ad.html?finnkode=154064283
Vedtak:
Utlysningstekst og tilsettingsprosess tas til etterretning.
SAK 14/19:

Handlingsplan NMF Trøndelag (videreføring og til drøfting lørdag
17.august)
På siste Landsmøte ble det vedtatt en strategiplan for NMF 2018-2022. NMF
Trøndelag ønsker å se på de tiltak og strategier som ligger i denne planen,
og med utgangspunkt i vedtatte strategier lage en handlingsplan for NMF
Trøndelag for perioden 2019-2023. Styret har i tidligere satt ned en
arbeidsgruppe bestående av Hilde Sveås, Erik Seem, Bente-Irene Finseth
som utarbeider et forslag til drøfting i styret høst-2019.
Vedtak:
1.Handlingsplan for NMF Trøndelag ble drøftet, og videreføres til neste
møte.

SAK 16/19:

Søknad om støtte til deltakelse i EM for Janitsjarkorps 2020
Som vinner av NM Janitsjar 2019 er Musikkforeningen Nidarholm (MN)
invitert til å representere NMF i EM for Janitsjarkorps 2020 i Amiens,
Frankrike. MN har sendt en søknad til NMF Trøndelag med anmodning om
økonomisk støtte til gjennomføring av EM. MN har også søkt NMF nasjonalt
v/musikksjef om økonomisk støtte til deltagelse i EM.
Adm.bemerkning: NMF Trøndelag har ingen tidligere praksis for å dele ut
støtte til deltakelse i internasjonale mesterskap, hverken i drill eller
musikk. En økonomisk støtte til å representere NMF i internasjonale
mesterskap bør ansees å være et nasjonalt ansvar, og kan ha et godt
potensiale for nasjonale midler fra kulturdepartementet og/eller
sponsorer.
Vedtak:
NMF Trøndelag undersøker praksis i andre regioner og drøfter saken i neste
møte

SAK 17/19:

Trøndersk Mesterskap for musikkorps 2020
TM 2019 hadde gledelig rekordpåmelding, og kunne så vidt arrangeres på en
dag med å utnytte all kapasitet i Olavshallen, samt leie inn et ekstra
dommerpar for å kutte pauser i løpet av dagen. Konkurransene foregikk i
Store Sal, Lille Sal og Kammersalen, og oppvarmingslokaler som ble brukt
var møterom Backstage (Hotell Grand Olav), undervisningsrom 527
(konservatoriet) og undervisningsrom 316 (kulturskolen). Hotellet ønsker
ikke å leie ut Backstage videre for TM 2020 på grunn av klage fra gjester
som bor over møterommet. På bakgrunn av tilgjengelige lokaler og
forventet antall korps foreslås å arrangere TM over 2 dager, der alle skoleog voksenkorps får spille i Olavshallens Store og Lille Sal, og Kammersalen
benyttes til oppvarming lørdag. Økonomisk vil dette gi en merkostnad i
forhold til TM 2019 på ca kr 50.000,Et annet alternativ er å leie lokaler på Royal Garden og fortsatt arrangere
TM på en dag. Dette alternativet vil også gi en merkostnad i størrelsesorden
kr 50.000,Adm.bemerkning: Store Sal er anerkjent som en av landets beste
konsertsaler for janitsjarkorps, og det kan virke positivt at flere korps får
spille TM i denne salen. Løsningen med TM over 2 dager, med voksenkorps
lørdag og skolekorps søndag, gjør det mulig med en musikerfest lørdag
kveld med premieseremoni (som på NM). TM på to dager vil ikke gjøre det
vanskeligere for skolekorpsmusikanter å høre på voksenkorpsene, eller
voksenkorpsmusikanter å høre på skolekorps. Økonomisk kommer begge
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alternativene ganske likt ut, men musikerfest lørdag har et potensiale for
merinntekt hvis dette lykkes.
Vedtak:
TM 2020 arrangeres i Olavhallen over to dager, med voksenkorps lørdag og
skolekorps/aspirantkorps søndag.
SAK 18/19:

Salg av eierandel i Trondheim Spektrum
NMF Trøndelag eier en aksje i Trondheim Spektrum, og har fått et tilbud fra
Trondheim kommune om kjøp av denne, pris pålydende 500,Trondheim kommune eier 128.121 aksjer, og har en eierandel på 99,24%.
Vedtak:
NMF Trøndelag aksepterer tilbudet fra Trondheim kommune på salg av den
ene aksjen på kr 500,-

SAK 6/19:

Eventuelt

•

Møteplan: veiledersamling/opplæring 20.-22.september (Stjørdal),
styremøte 16.oktober (Trondheim), styremøte 4.desember
(Trondheim

Ingolf Rokseth
(sign)
Regionleder
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Geir Ulseth
(sign)
Daglig leder
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