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Protokoll – Regionstyremøte NMF Hordaland  

Møtenr 03/2019 
 
Dato: 21/09/2019 
Sted: Solstrand Hotel 

Dagsorden 
1) Åpning ved styret  

(Regionleder Eivind H. Hermansen åpnet møtet) 
2) Godkjenning av innkalling  

(Innkallingen ble godkjent) 
3) Protokoll S2/2019  

(Protokollen ble godkjent per mail) 
4) Godkjenning av saksliste  

(Sakslisten ble godkjent) 
 
Til stede: Eivind H. Hermansen, Sara Hamre Sekkingstad, Kåre Stokke, 
Knut Johan Onarheim, Ellen Nesse, Gunn Pedersen, Julie Skeie Olsen, 
Ole Irgens og Silje Borge.  
 

Saksliste – vedtakssaker 
Saksnr. Sakstittel 
10/2019 
11/2019 
12/2019 
13/2019 
14/2019 
15/2019 
16/2019 

B-sak 
Styreinstruks   
Oppgaver i styret  
Aktivitetsplan høst 2019-vår 2021  
Representasjon 
B-sak  
Eventuelt  

  

Saksliste – orienteringssaker 
Saksnr. Sakstittel 
 
11/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12/2019 
 
 

 
Representasjoner 
Eivind H. Hermansen tok imot Smørås Skolemusikk og Midtun Skoles 
Musikkorps da de kom hjem som norgesmestere i NM skolekorps brass og 
janitsjar. 
Sara H. Sekkingstad var på avslutningskonserten for gult kurs på Radøy. 
Silje Borge var på avslutningskonserten for blått kurs. 
Gunn Petersen var på avslutningskonserten for blått/svart kurs i Åsane. 
Ellen Nesse var på avslutningskonserten for svart kurs på Manger.   
Randi Kvinge var på avslutningskonserten for gult kurs på Askøy. 
Beate G. Holmefjord på avslutningskonserten for rødt kurs på Askøy 
 
Status økonomi 2019 
Regnskap og budsjett ble gjennomgått på styremøtet. 
Prognosen for 2019 viser at det går mot et solid overskudd.  
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13/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16/2019 
 
 
 
 
17/2019 
 
 
 
 
 
 
18/2019 
 
 
 
20/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Hordaland Ungdomskorps (HUK) 
En ny sesong er i gang, og i år er det 18 nye dyktige musikanter i 
korpset. Totalet er det 58 musikanter med i korpset. Første samling blir 
på Nore Neset Ungdomskule. Kåre Stokke er med på alle samlingene 
2019/2020 som administrativ leder. Astrid Eide er med som 
aktivitetsleder på begge samlingene i høst.  
HUK sine samlinger 2019/2020: 
13.-15.september: Nore Neset ungdomsskule. Os Musikkforening 
22.-24.november: Strusshamn. Strusshamn Musikkforening 
14.-16.februar: Stord vgs., Sagvåg Musikklag 
03.-05.april: Knappskog skule. Fjell brass 
 
I 2021 har HUK 40 års jubileum, og planleggingen av dette må starte 
allerede nå. 
 
Sommerkurs 
I år ble det gjennomført seks sommerkurs i regionen. Gult kurs på Askøy 
og Manger, rødt kurs på Askøy, blått brasskurs på Manger, svart brasskurs 
på Manger og blått/svart janitsjarkurs i Åsane. I år var det spesielt 
gledelig å se at det var økning i antall deltakere som spiller 
treblåsinstrumenter.  
Alle kurs ble gjennomført på god måte med dyktig musikalsk og 
administrativ stab. Det var to nye musikalske ledere i år, og flere nye 
musikanter i administrativ stab.  
Nytt i år: Ung Dirigent ble gjennomført på svart kurs, og her var det seks 
deltakere. Disse blir fulgt opp videre og blir med på helgesamlingene i 
desember og mai. Vi jobber for å få til mer praksis i skolekorpsene de er 
medlem i. Alle styrene og dirigentene er informert og har sagt de skal 
følge de opp. Deltakerne blir også fulgt opp av administrasjonen. 
 
Kongekorpset 2020 
I 2020 skal følgende korps være med i Kongekorpset:  
Skodvin skulekorps, Kløvheim skulekorps og Knarvik skulekorps. 
Kongekorpset foregår under åpningen av Festspillene onsdag 20. mai. 
 
HordaAmatøren 2019 
Det er 12 påmeldte korps til konkurransen, og kun korps med 
janitsjarbesetning. I år er det en ny modell for dømming der det blir kun 
plassering og ingen poenggivning. Fest og premieutdeling blir på Scandic 
City med livemusikk fra Blues Brass Collective. Skjold Nesttun Janitsjar 
har takket ja til å stille som teknisk hjelp under arrangementet.  
 
NM brass 2020 
Planleggingen av arrangementet er i rute. Påmeldingsfrist er  
15. september, og nytt i år er at dette gjennomføres via Program.no.  
 
UMM 
Den regionale konkurransen av UMM gjennomføres i Bergen 9. og 10. 
november i følgende lokaler: 
Lørdag BPG: treblås og messing 
Lørdag Rekstensamlingen: Klaver 
Søndag Griegakademiet: slagverk og ensemble. 
I tillegg er det åpen klasse: orgel, harpe og akkordeon. Dersom det 
meldes på deltakere i denne klassen vil de spille på Bergen kulturskole 
som har fått nytt elektronisk orgel. 
Nytt i år er at klasse 4 i regional konkurranse sender inn video. De beste 
derfra sendes til Oslo/ finalen. Dette i håp om å øke antall deltakere i 
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21/2019 
 
 
 
22/2019 
 
 

klassen. Påmelding vil skje i Program.no som også er nytt i år. 
UMM er et samarbeid mellom Musikkpedagogene, Bergen kulturskole, 
NMH og NMF Hordaland. I Hordaland har UMM vokst seg stort og vi 
drømmer om muligheten til å samle alle disipliner i Grieghallen for å 
skape et miljø. 
 
Kurs i korpsdrift 
Det er planlagt kurs i korpsdrift 23. oktober i NMF Hordaland sine 
lokaler.  
 
Kurs i materialforvaltning 
Det er planlagt kurs i materialforvaltning 4. november i samarbeid med 
Musikk Miljø. Kurset vil foregå i deres lokaler.  
 
 
 

Administrasjonens innstilling: 
Orienteringssakene ble tatt til orientering. 
 
  
  

Styreinstruks 
Saksnr. 11/2019 

Dato 21/09/2019 
Møtenr. 3/2019 
Saksbehandler Randi Kvinge 

Innledning 
I 2017 fikk NMF ny styreinstruks for regionstyrer. Instruksen har til formål å regulere 
regionstyrets arbeid, oppgaver og saksbehandling, herunder regionstyrets ansvar overfor 
Regiontinget. Regionstyret kan unntaksvis vedta å fravike instruksen. Dette skal 
protokollføres i den respektive sak.  
 

Saksutredning  
Styreinstruksen er vedlagt og skal gjennomgås på styremøtet. Det nye regionstyret vedtar 
styreinstruksen for gjeldende i perioden frem til neste regionting. 
 

Regionrådets innstilling: 
Regionstyret vedtar Styreinstruks for regionstyrene som gjeldende for inneværende 
regiontingsperiode.  
  

Vedtak i regionstyret: 
Regionstyret vedtok Styreinstruks for regionstyrene som gjeldende for inneværende 
regiontingsperiode.  
  
  

Vedlegg: 
Styreinstruks for regionstyrene i NMF ble vedtatt å gjelde også for inneværende 
regiontingsperiode.  
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Styrearbeid i NMF Hordaland  
 
Saksnr:   
Dato:      
Møtenr:  
Saksbehandler:  

12/2019 
21/09.2019 
03/2019 
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. 
På styremøte 2/2019 ble det vedtatt at arbeidsoppgavene skulle gjennomgås på 
styreseminaret og styremøtet i september. 
 

Saksutredning 
Korpsklynger  
Styret i NMF Hordaland skal også gjennomføre møter med korpsene, og er fordelt 
på seks ulike korpsklynger. Det gjennomføres møter hver vår og høst.  

Fordelingen av korpsklyngene i Hordaland er som følger:  

1) Bergen kommune: Ole Irgens, Ellen Nesse og Knut Johan Onarheim 
2) Nordhordland og Osterøy: Sara Hamre Sekkingstad  
3) Bjørnafjorden og Samnanger: Gunn Petersen  
4) Sunnhordland: Julie Skeie Olsen  
5) Askøy/Sotra: Silje Borge  
6) Voss og Hardanger: Kåre Stokke 

 
 

Økt formålsrealisering  
I forbindelse med arbeidet med økt formålsrealisering i NMF er det også behov for 
at minst én 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.  
 
Saken om økt formålsrealisering i NMF ble tatt til orientering på styremøtet i juni, 
og det ble vedtatt å drøfte den videre på styreseminaret i september i forbindelse 
med styremedlemmenes oppgaver.  
 
 
 
 
 
 
 



 
NMF Hordaland     Regionstyre      21.08.2019      side 5      musikkorps.no 
 

I forrige styreperiode var styreoppgavene fordelt mellom styremedlemmene på 
følgende måte:  
 
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 
- Kongekorpset  

 
Nestleder Sara Hamre Sekkingstad  

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

 
Varamedlem Ole Irgens  

- NM brass  
- HordaAmatøren 
- Sommerkurs 
- Økt formålsrealisering  

 
Styremedlem Julie Skeie Olsen 

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

 
Varamedlem Silje Borge 

- Kongekorpset  
- NM brass  
- HordaAmatøren 
- Sommerkurs  
- Treblås 

 
Styremedlem Kåre Stokke 

- Ungdomspolitisk arbeid  
- Hordaland barne - og ungdomsråd 
- Hordaland Ungdomskorps 
- NM brass  
- Sommerkurs 
- Ung dirigent  
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Styremedlem Ellen Nesse  

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

 
Styremedlem Gunn Petersen 

- Drill 
- Hordablæsten  
- Vinterpokalen 
- HordaAmatøren 
- Regionting og konferanser 
- Sommerkurs 

 
Styremedlem Knut Johan Onarheim  

- Politisk arbeid 
- Hordablæsten  
- NM brass  
- Regionting og konferanser 
- Sommerkurs 
- Born to play 
- Spesialkorps 
- Leif Olai Nilsen Legat 

 
 

 

Regionrådets innstilling:  
Styremedlemmene fordeler de ulike arbeidsoppgavene mellom seg.  
 

Vedtak i regionstyret:  
Styremedlemmene vedtok de ulike arbeidsoppgavene mellom seg. 
Fordelingen av arbeidsoppgaver er skissert i saksdokumentene. 
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Aktivitetsplan 2019-2021 
 
Saksnr. 13/2019 

Dato 21/09/2019 
Møtenr. 3/2019 
Saksbehandler Randi Kvinge 

 
 

Saksutredning  
På aktivitetsplanen for høst 2019 til vår 2021 er det lagt inn faste aktiviteter i regi av NMF 
Hordaland. I tillegg bes styret om å ta stilling til om følgende arrangementer skal 
gjennomføres i perioden: 
 

- Samspill for korps: Prosjektet går ut på å invitere skolekorpsene innenfor et 
geografisk område med på samspill en hel helg. Prosjektet er tidligere gjennomført 
i Eidfjord med EBML, i Fana med Bjørsvik Brass og på Stord med Dragefjellets 
Musikkorps. Det er ønske om å spørre Strusshamn Musikkforening om å gjennomføre 
et lignende prosjekt i Odda våren 2021.  
 

- HordaAmatøren: I 2019 arrangeres HordaAmatøren i store sal i Grieghallen og det er 
12 påmeldte korps i konkurransen. I 2020 får vi ikke tilgang til Griegsal eller Peer 
Gynt-sal. Alternativet blir da at arrangementet ikke gjennomføres dette året eller 
at andre konsertarenaer blir vurdert. Ettersom Fana kulturhus skal utvides, kan 
dette være et alternativ. Styret bes om å ta stilling til om det er ønskelig at 
HordaAmatøren skal arrangeres hvert år uansett, eller om konkurransen kun skal 
arrangeres dersom vi får tilgang til Grieghallen store sal.  
 

- Regionkorpstreff 2021: Hordaland Ungdomskorps vant regionkorpskonkurransen 
våren 2019. Med bakgrunn i dette er det Hordaland som får i oppdrag å arrangere 
neste års konkurranse. Etter planen skal det være regionkorpskonkurranse annet 
hvert år, slik at den skal arrangeres igjen våren 2021. 
 

- Dirigentdagen: I NMF Hordaland har vi tidligere gjennomført mentorordning for 
dirigenter og videreført dette med nettverkssamlinger for dirigenter. Erfaringer vi 
har gjort oss er at det er vanskelig å få dirigenter til å binde seg til et prosjekt som 
foregår mange dager eller en hel helg. Vi ønsker derfor å forsøke å få i gang en 
årlig dirigentdag i Hordaland. Dette er tenkt som et årlig nettverkstreff med faglig 
påfyll.  
 

 

Regionrådets innstilling: 
Aktivitetsplanen for høsten 2019 til våren 2021 vedtas slik den foreligger.  
 

Vedtak i regionstyret: 
Aktivitetsplanen for høsten 2019 til våren 2021 ble vedtatt med følgende merknader:  
- Samspill for korps tas med i planen for 2021.  
- Det er ønske om å arrangere HordaAmatøren hvert år dersom vi finner egnede lokaler.  
- NMF Hordaland er interessert i å arrangere regionkorpstreff i 2021 dersom det ikke blir 
endring i syklusen for regionkorpskonkurranser.  
- Dirigentdagen skal være med i aktivitetsplanen.  
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Representasjon 
Saksnr. 14/2019 

Dato 21/09/2019 
Møtenr. 3/2019 
Saksbehandler Randi Kvinge 

 
 

Saksutredning  
I 2020 har både Eikanger-Bjørsvik Musikklag og Smørås Skolemusikk fra regionen kvalifisert 
seg til EM brass i Palanga i Litauen. I den forbindelse bør det vurderes om medlemmer fra 
regionstyret skal representere regionen ved å være til stede under arrangementet.  

Utgifter i forbindelse med dette vil være ca kr 12 000,- per person for reise og opphold i tre 
dager. Det må i så fall settes av midler til dette i budsjettet for 2020.  
 

Regionrådets innstilling: 
Inntil to styrerepresentanter reiser til Palanga i Lituaen under EM brass for å være til stede 
under arrangementet som representanter fra regionen.  
   

Vedtak i regionstyret: 
For 2020 budsjetteres det med at inntil to styrerepresentanter kan reise til Palanga i 
Lituaen under EM brass for å representere regionen under arrangementet. Vedkommende 
som skal reise kontakter deltakerkorpsene i forkant av konkurransen.  
Det budsjetteres også med at inntil to styremedlemmer kan representere NMF Hordaland 
under NMF sine NM-arrangementer.  
 
 
 
 
 

 
NMF Hordaland, 08/10/2019   
 
 
Eivind H. Hermansen (sign.)                                                     Randi Kvinge (sign.) 
Styreleder Daglig leder 
 
  

 


