Referat regionstyremøte NMF Innlandet
Møtenr.
Møtestart
Møteslutt
Sted

Nr. 4-2019
Søndag 15. september kl. 10:00
Søndag 15. september kl. 15:00
Gausdal kulturhus

Tilstede
fra regionstyret:

Liv Bjerke, Henning Søbakken, Ole Nyhus, Mona M. Lyftingsmo,
John Harald Gartland (vara),
Fra administrasjonen: Botolv Gjeldaker
Forfall:
Dag Otto Jostad, Kristi V. Hinchliffe, Jon Arne Borg Engø (vara),
Torhild Sørum (vara)

Godkjenning av innkalling
Vedtak:
Innkalling godkjent.
Godkjenning av saksliste
Vedtak:
Regionstyret ønsker at saksdokumentene skal sendes ut før.
Saksliste godkjent.
Referat fra regionstyremøte 25.05.2019
Vedtak:
Referat godkjent.
Referat fra AU møte 20.08.2019
Vedtak:
Tatt til etterretning.

Vedtakssaker
Saksnr.

Sakstittel

512/2019

Regnskap m/prosjektregnskap pr 31.08.2019
Regnskapet ble gjennomgått av DL.
Vedtak: Regionstyret tar regnskapet til etterretning.

513/2019

Regnskap pr. 13.09.2019
Regnskapet ble gjennomgått av DL.
Vedtak: Regionstyret tar regnskapet til etterretning.

514/2019

Strategiplan 2018 - 2022
Vedtak: Liv la frem resultatet etter diskusjonen i AU-møtet i august.
Styret er enige om at det er satsning på skolekorpsene som er prioritert.
Korpsklynger skal settes i gang over hele regionen, og et konkret mål er
at regionen skal ha 5 % økning i medlemsmassen innen 31.12.2024, målt
med tallene 31.12.2018
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515/2019

Politisk arbeid – etter kommune- og fylkestingsvalget 2019
Vedtak: Materiell skal sendes ut til alle nyvalgte politikere i fylke og
kommune etter valget høsten 2019. Korpsene skal informeres om hva
som blir sendt ut. Administrasjonen utarbeider og sender ut materiell
som korpsene kan bruke ovenfor politikere og foreldre. Liv undersøker
om det er mulighet for at korps kan delta under første fylkesting i det
nye fylket Innlandet.

516/2019

Sommerkurs 2020
Vedtak: Den fremlagte kursplanen ble godkjent. Grått kurs vil bli
arrangert på Toneheim folkehøgskole i 2020. Alle stillinger på
sommerkurs blir avertert.

517/2019

H/O mesterskapene 2020
Vedtak: Mesterskapene skifter navn til Innlandsmesterskapene. Unntaket
for året 2020 er drillmesterskapet. Vi har medaljer for dette
mesterskapet på lager, og det vil derfor fortsatt betegnes som
H/O-Mesterskapet i Drill.

518/2019

HOKK – organisering 2019/2020
Vedtak: Johanne Nordgård er NMF sin representant på HOKK samlingene
i 2019/2020. I februar 2021 skal HOKK helga utvides med et
helgeseminar for de som deltar på rødt/blått sommerkurs i 2020. De blir
oppfordret til å ta med seg andre i samme alderstrinn (12-16 år). Det
skal også lages et tilbud for de som er yngre enn 12 år.

519/2019

Medaljer i korpskonkurransene
Vedtak: Regionen skal tilby medaljer til Innlandsmesterskapene for
korps.

Orienteringssaker/referatsaker
Saksnr.

Sakstittel

520/2019

Orienteringssaker
- Sommerkurs 2019 - evaluering
- Regionstevne 2019 - Hamar
- Ny økonomimodell – status på hvordan denne slår ut for regionen
- Ansattesamlingen 2019
- Korpsklynger (Elverum og Gjøvik)
- Sparebankstiftelsen Hedmark
- Ledermøte 27. – 29. september 2019
- KorpsCup Otta 2019
- JH-Cup 2019
- Dirigentnettverk
- Møteplan 2019-2021 (møtet 22. februar 2020 er flyttet til 16. februar)

Administrasjonens innstilling:
Orienteringssakene tas til etterretning
Vedtak: Regionstyret tar orienteringssakene til etterretning.
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Eventuelt
Saksnr.

Sakstittel

521/2019

Eventuelt
Invitasjon til fylkeskulturkonferanse Oppland fylkeskommune 19. 20.
november 2019. DL deltar.
Utdeling av hedersdiplom 75 år til Per Finneid i Lillehammer Janitsjar
21. september 2019 på Rudi gård på Hundorp. Leder og DL deltar i
arrangementet.
Administrasjonen har laget pakker for salg av NMF klistremerker som er
sendt ut til korpsene i regionen.
Korps og kulturskole. Musikkonsulenten sender ut rammeplan for
kulturskolene. Adm. sender også ut eksempel på avtale som kan inngås
(Løten kommune/Løten kulturskole).

NMF Hedmark/Oppland, 19.september 2019
Referent: Botolv Gjeldaker

Liv Bjerke
regionleder
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Botolv Gjeldaker
daglig leder

