Referat styremøte 6/19
Møte nr. 6/19
Tid:

Onsdag 16.oktober kl 16-19

Sted:

NMF Trøndelag, Fjordgata 1, 7010 Trondheim

Tilstede:

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

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),
Vinne Musikkorps (til oppfølging Hilde Sveås), Sandvollan Skolekorps 50 år 27.april
(konserter 9.-10.november, Bjørn Frode Hansen), Vuku Skolemusikkorps 50 år
13.september (til oppfølging Hilde Sveås), Ledermøtet 27.-29.september: Ingolf
Rokseth og Bjørn Frode Hansen, Grong Musikkforening 50 års jubileumskonsert
25.oktober (til oppfølging Ingolf/Geir)
➢ Status TUK v/nestleder Bjørn Frode Hansen: 46 medlemmer i TUK, fin samling på
Byneset med teknisk arrangør Byneset Musikkorps, ekstra prøvespill på saxofon og
slagverk torsdag 17.oktober i Trondheim, neste samling på Verdal i november, valgt
nytt styre i TUK: (TUK medlemmer) Eline Selseth Landrø, Aslak Strand, Hermann
Vannebo Grønning
➢ Ledermøtet 27.-29.september på Gardermoen: info v/Ingolf Rokseth, agenda og
referat fra ledermøtet distribueres til styremedlemmene av leder
➢ Aktivitetsplan pr.16.oktober 2019: går nå fram til sommeren 2021
➢

Adm.oppdatering v/daglig leder ble gitt muntlig i møtet: bl.a.tilsetting av
Korpskonsulent (kontrakt underskrevet, publiseres i neste uke),
Korpsutvikling/Veiledning, Steinkjerkonferansen, Steinkjerspæll (11 voksenkorps og
11 skolekorps), Drillutøverkurs, Hell Symposiene 2020, Ungdomskonferansen 2020,
TM i Olavshallen (påmeldt: 21 voksenkorps, 32 skolekorps, 25 aspirant/juniorkorps,
3 korps Aspirantfabrikken), Tamburmajorkurs, TM Drill 2020, Landsmøtet 2020,
Sommerkurs 2020, Utlysning av stevne 2020/2021 (søknadsfrist 31.12.2019)

SAK 11/19:

Regnskapsrapport pr.1.oktober 2019
Vedlagt regnskapsrapport pr.1.oktober legges fram i møtet.
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. Kun mindre avvik i forhold til revidert budsjett.
Vedtak:
Regnskapsrapport pr.1.oktober tas til etterretning.
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SAK 14/19:

Handlingsplan NMF Trøndelag
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 og 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. Bente-Irene Finseth innkaller arbeidsgruppen til et møte, og
arbeidsgruppen utfordres til å legge fram et forslag til Handlingsplan for
NMT Trøndelag på neste styremøte.

SAK 16/19:

Søknad om støtte til deltakelse i EM for Janitsjarkorps 2020
Som vinner av NM Janitsjar 2019 er Musikkforeningen Nidarholm (MFN)
invitert til å representere NMF i EM for Janitsjarkorps 2020 i Amiens,
Frankrike. MN har sendt en søknad til NMF Trøndelag om økonomisk støtte
til gjennomføring av EM. MN har også søkt NMF nasjonalt v/musikksjef om
økonomisk støtte til deltagelse i EM. Saken ble drøftet i styremøte 5-2019,
men ble utsatt for å undersøke praksis i andre regioner som tidligere har
sendt korps til EM for janitsjarkorps. NMF Øst har ved to tidligere
anledninger hatt deltakende korps i konkurransen, Christiania
Blåseensemble og Lillestrøm Musikkorps. Ved begge anledninger har
regionen bidratt med støtte i et spleiselag sammen med NMF nasjonalt. Det
regionale bidraget har ligget rundt kr. 25 000,- NMF Trøndelag har ingen
tidligere praksis for å gi støtte til enkeltkorps, men situasjonen der et korps
fra Trøndelag skal til EM er ekstraordinær, og vi har heller ikke mottatt
lignende søknader tidligere. Det synes dermed riktig å handle i tråd med
praksis fra NMF Øst, og tildele MFN støtte såfremt det som tidligere skjer i
et spleiselag med NMF nasjonalt. Vårt støttebeløp anbefales å ligge rundt
samme beløp som hos NMF Øst, og må tas høyde for i budsjettet for 2020.
Samtidig kan en tildeling av slik art bidra til å etablere praksis ved senere
eller lignende anledninger. Det er dermed behov for at NMF Trøndelag,
senest innen utgangen av 2020, etablerer retningslinjer for søknad om
støtte til deltakelse i internasjonale arrangementer fra regionens
medlemskorps. Øvrige søknader om støtte vil ikke bli vurdert eller innvilget
før slike retningslinjer er på plass.
Vedtak:
1.NMF Trøndelag tildeler Musikkforeningen Nidarholm kr. 25 000,- i støtte
til deltakelse på EM for Janitsjarkorps i mai 2020, forutsatt at det også gis
støtte fra NMF Nasjonalt og at deltakelsen gjennomføres som planlagt.
2.NMF Trøndelag etablerer retningslinjer om mulig støtte til deltakelse i
internasjonale mesterskap for regionens medlemskorps innen utgangen av
2020.

SAK 6/19:

Eventuelt

•
•

Møteplan høst 2019: styremøte tirsdag 3.desember kl 1615-19
Møteplan vår 2020: styremøte onsdag 29.januar kl 16-19

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