Referat fra styremøte
Møte nr. 4 - 2019
Tid:
Sted:

17. juni 2019 kl. 18.30-20.00
Video https://conference.videonor.net/nmf/
Velg videorom: nn.nmf@vnor.net

Innkalt:
Forfall

Stefan Bye, Inger Dalheim, Jon Ervik og Ida Pettersen, Jon Helge Vang, vara.
Gisle Stensvold, Gull Gullberg Pettersen, Sigrun Wiggen Prestbakmo, Anett
Fause, vara
Odd Petter Saltnes, Karl Ole Midtbø, Kjellaug Kornstad, Ellen Merete Søvik,
Anne Guri Frøystein og Tore Aasbak.

Kopi til orientering:

DAGSORDEN:
SAK 18/19:
Godkjenning av innkalling
Godkjent med korrigeringer, manglet følgende vedlegg: Organisasjonskart for NMF og
styreinstruks for Forbundsstyret. Ettersendes ved referat.
SAK 19/19:
SAK 20/19:

Godkjenning av dagsorden godkjent
Godkjenning av referat fra styremøte 15.5.2019 godkjent

SAK 21/19:

Orienteringssaker (muntlig) fra daglig leder

•
•
•
•

SAK 22/19:

•

•

Drøftingssak: Hvem skal gjøre hva i styret? Ønskelig at styret jobber med
medlemskontakt. Se eget vedlegg med forslag til oppgavefordeling for
medlemskontakt.

Christina utarbeider en skisse over hva som trengs i en presentasjon. Hvert
styremedlem skal ha tilgang til Korpsdrift og dermed oversikt over medlemsmassen i
NMF Nord-Norge.
Hvert medlem skal ha sine korps som de har kontakt med. Christina utarbeider en
detaljert fordeling av korpsområder for hvert styremedlem. Regionen deles inn i 7
deler, en for hvert styremedlem og fordeles litt etter hvor de bor og interesseområder.
Styreleder tar ansvar for Finnmark, da styret ikke har noen representanter fra fylket.

SAK 23/19:

•

Organisasjonskart Norges Musikkorps Forbund
Handlingsplan for NMF Nord-Norge
Strategiplan for NMF
Styreinstruks for Forbundsstyret. (gjelder også for regionstyrene

Møteplan for høst 2019/vår 2020.

Detaljert møteplan for høst 2019 ble fastsatt. Fysisk styremøte settes 27 oktober,
dagen etter Nordnorsk mesterskap i Narvik, da flere av styrets medlemmer allerede er
tilstede. Se vedlegg

SAK 24/19:

Eventuelt

1. Kanebogen Skolekorps skal sende søknad om å arrangere skolekorpsstevne, selv om
fristen er gått ut. Søknaden vurderes på neste styremøte i august.

2. Det ønskes Ung Dirigent på sommerkurs i Harstad 2020. Det foreslås også et
introduksjonskurs i forkant, for eksempel en helg på våren. Det bør også være åpent
for voksne. Dette er det muligheter for, dersom vi klarer å få finansiering til dette.
Christina undersøker dette.

Stefan Bye/s
Styreleder

Vedlegg:
Møteplan for NMF Nord-Norge høst 2019
Styreinstruks for Forbundsstyret
Organisasjonskart for NMF

Christina Solheim Karstad /s
daglig leder

