Referat fra styremøte
Møte nr. 5 - 2019
Tid:
Sted:

20. august 2019 kl. 16.30-18.00
Video https://conference.videonor.net/nmf/
Velg videorom: nn.nmf@vnor.net

Tilstede:

Stefan Bye, Inger Dalheim, Gisle Stensvold, Sigrun Wiggen Prestbakmo, Gull
Gullberg Pettersen, Jon Ervik og Ida Pettersen.
Vara ikke tilstede.

Forfall:

DAGSORDEN:
SAK 24/19:

Godkjenning av innkalling- godkjent

SAK 25/19:
SAK 26/19:

Godkjenning av dagsorden - godkjent
Godkjenning av referat fra styremøte 17.6.2019 – godkjent

SAK 27/19:

Orienteringssaker (muntlig) fra daglig leder

•
•
SAK 28/19:

•
•
•
•
•
•
•

Status for årets sommerkurs
Orientere litt om EN SMAK AV KORPS

Drøftingssak: Gå gjennom korpskontaktlista. Hvert styremedlem har sitt
ansvarsområde og sine korps som de skal ha kontakt med.

Lofoten/Vesterålen – Gull
Troms- Ida
Finnmark – Stefan
Ofoten/Harstad – Inger
Nord-Helgeland - Gisle
Midt-Helgeland - Sigrun
Sør-Helgeland – Jon

Hvordan gripe an lista?

•
•
•

Være gode faddere for korpsene og bidra til økt engasjement.
Ta kontakt med alle på lista og opprette en god dialog.
Ha en felles oppstartinfo som sendes til alle korpsene. Christina og Stefan lager et
utkast som styret sjekker ut.
o Ha faste rutiner på kontaktpunkter vil det skape et nærmere samarbeid.
o Legge ut info om arbeidet både i nyhetsbrev og i sosiale medier.
o Motivere korps til å ta på seg arrangementer som stevner og konkurranser.

SAK 29/19:

Vedtakssak. Status stevner 2020. Ideer mottatt, men trenger mer utfyllende
søknader fra søkere. Flere korps har meldt interesse, men kun et korps har
sendt en mer utfyllende søknad. Ingen voksenkorps har søkt.

Saltvern skolekorps tildeles skolekorpsstevne for 2020 i Bodø 12-14 juni.
Det sendes ut en til utlysning for voksenkorpsstevne for 2020.
Andre innspill til utlysning og gjennomføring av stevner?
Utlysningene bør gjøres halvannet år i forveien.

•

•

Det trengs en god mal for detaljert gjennomføring av stevner som legges ved en
utlysning, en for skolekorps og en for voksenkorps slik at de som ikke har erfaring også
tør å søke om tildeling. Be om evaluering og smørbrødliste fra de korpsene som har
arrangert stevner de siste årene, samt evaluering på hva korpsene sitter igjen med
etter et slikt arrangement.
Christina sjekker med NMF om det finnes maler for gjennomføring av stevner som kan
være et utgangspunkt.

SAK 30/19

Vedtakssak: Sette ned en arbeidsgruppe for sammenslåing av NNMF og NMF.
Hvem skal være i denne gruppa?

•

SAK 31/19

Drøftingssak: Teknisk arrangør for NNM 2020 og videre. Vi må sette kriterier
for å søke om å være teknisk arrangør. Sette en egen arbeidsgruppe for dette.

•
•

SAK 32/19

Gisle og Stefan jobber fram et forslag som presenteres for styret.
Daglig leder deltar i arbeidet.

Inger og Ida deltar i denne gruppa. Daglig leder deltar.
Legge fram en skisse til neste styremøte.

Drøftingssak Ideer til søknad til Gjensidigestiftelsen. (søknadsfrist 15.9)

Ønske om ungdomssatsning, rekruttere til instruktør- og dirigentkurs.

SAK 32/19

Eventuelt
Grått kurs – ønske om å gjennomføre også i Nord-Norge. Vi undersøker
muligheten for å gjennomføre dette. Sjekk med Norsk pensjonistforening på
Sømna.
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Christina Solheim Karstad /s
daglig leder
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