Protokoll – Regionstyremøte NMF Hordaland
Møtenr 04/2019
Dato: 22/10/2019
Sted: Lars Hillesgate 20A
Til stede: Eivind H. Hermansen, Sara Hamre Sekkingstad, Knut Johan Onarheim,
Gunn Ø. Petersen, Ellen Nesse, Silje Borge.

Dagsorden
1) Åpning ved styret
(Møtet ble åpnet ved regionleder Eivind H. Hermansen)
2) Godkjenning av innkalling
(Innkallingen ble enstemmig godkjent)
3) Protokoll S3/2019
(Protokollen ble enstemmig godkjent per epost)
4) Godkjenning av saksliste
(Sakslisten ble enstemmig godkjent)

Saksliste – vedtakssaker
Saksnr.

Sakstittel

17/2019

Budsjett 2020
Budsjettet for NMF Hordaland i 2020 ble gjennomgått på møtet. Siden det er
flere måneder igjen av 2019, og det fremdeles kan komme endringer som
påvirker budsjettet, ble det vedtatt at budsjettet skulle tas opp igjen på
neste styremøte for endelig godkjenning.
Vedtak: Budsjettet for 2020 tas opp for endelig godkjenning på styremøte
17. desember.

18/2019

B-sak (unntatt offentlighet – Saken protokollføres i B-protokoll)

19/2019

Gull til Sveio Drilltropp
Sveio Drilltropp gikk helt til topps i EM drill 15.oktober 2019. På styremøtet
ble det bestemt at NMF Hordaland skal gi besøke drilltroppen for å
overrekke en gave til drilltroppen.
Vedtak: NMF Hordaland reiser på besøk til Sveio drilltropp for å dele ut en
gavesjekk tilsvarende beløpet de andre EM-vinnerne i 2019 har mottatt.

20/2019

Drøftingssak – Overtakelse av Hordaland Ungdoms Brassband
NMF Hordaland har fått en henvendelse fra styret i Hordaland Ungdoms
Brassband (HUBB) om det er mulig at NMF Hordaland på sikt overtar ansvaret
for korpset. Saken ble tatt opp som en drøftingssak på styremøtet, og vil bli
tatt opp igjen som vedtakssak på et senere styremøte når NMF Hordaland
har mottatt en skriftlig henvendelse fra HUBB i saken.

21/2019

Fastsetting av datoer for styremøter fremover
Vedtak: Regionstyret ble enig om følgende våren 2020:
20. februar, 1. april og 15. juni.
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Saksliste – orienteringssaker
Saksnr.

Sakstittel

23/2019

Representasjoner
Ole Irgens var til stede på Askøy Brass Band sin 45 års jubileumsfeiring.
Her delte han blant annet ut NMFs hedersmedalje for dirigenter til
korpsets mangeårige dirigent, Svein Henrik Giske.
21. september feiret Krohnengen Brass Band (KBB) 50 års jubileum i
Peer Gynt-sal, Grieghallen. Sara Hamre Sekkingstad representerte NMF
Hordaland på jubileet.
Hellen Skoles Musikkorps har feiret 65 års jubileum 20. oktober.
Kåre Stokke representerte NMF Hordaland på jubileet.
Eivind H. Hermansen har vært i møte med Lerøy AS for å sjekke hvilke
muligheter de har for å sponse NMF Hordaland sine sommerkurs. På
nåværende tidspunkt har de ikke mulighet for å gi økonomisk støtte.
Kontakten mellom NMF Hordaland og Lerøy vil bli fulgt opp videre.

24/2019

Gjennomføringsmodell for Hordablæsten 2020
Styret har tidligere vedtatt endring av gjennomføringsmodellen for
Hordablæsten. I stedet for å sette arrangementet ut til tekniske
arrangører, blir det i 2020 hyret inn teknisk hjelp til selve
gjennomføringen. Det betyr at en stor del av den administrative
planleggingen i forkant, deriblant all logistikk med å lage startlister,
legges til administrasjonen. Planleggingen av arrangementet for 2020 er
i gang, og det skal være et overlappingsmøte 28. oktober med sentrale
medlemmer av styringsgruppen i 2019. På møtet skal det avklares om
noen av medlemmene i gruppen også skal ha oppgaver i forbindelse med
neste års arrangement, noe de i så fall vil få godtgjørelse for.
Daglig leder er prosjektleder for neste års arrangement.

25/2019

HelgePULSE
NMF Hordaland er tildelt kr 100 000,- i støtte fra SR-bank for å
gjennomføre prosjektet HelgePULSE. Det er planlagt å gjennomføre
prosjektet 1.-3. mai 2020 i Odda. Det vil bli sendt ut invitasjon til
skolekorpsene i området om å delta på prosjektet.

26/2019

Politisk strategi
På NMFs ledersamling ble det diskutert hvordan styrene skal jobbe mer
strategisk opp mot politikere. NMF Hordaland har en egen politisk
strategi, og denne skal implementeres enda bedre i organisasjonen
fremover. Det vil bli forberedt en sak om dette til neste styremøte.

27/2019

Styreforsikring
På NMFs ledermøte i september ble det stilt spørsmål om NMF har en
egen styreforsikring. Administrasjonssjef i NMF, Odd Peter Saltnes, har
svart opp dette og kommet med flere forslag til forsikringer for
regionstyrer. Konkrete forslag vil bli vurdert på neste styremøte.
Styreforsikring skal også tas med som en egen post i budsjettet for 2020.

28/2019

Regionalisering
Sett i lys av endring i kommune- og fylkesstrukturen fra 2020 hadde
Forbundsstyret regionalisering oppe som drøftingssak på styremøtet i
september. Temaet ble også diskutert på NMFs ledermøte. I etterkant av
dette har regionrådet bedt NMF nasjonalt om å ta direkte kontakt for å
få informasjon om saken, slik at de kan ha et grunnlag for å vurdere
hvordan en skal ta stilling til dette i NMF Hordaland.
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29/2019

Samarbeid med Norsk Musikkråd
NMF har meldt seg inn i Norsk Musikkråd, og i forbindelse med dette er
det et ønske om at regionene styrker samarbeidet med sitt lokale
musikkråd. På NMFs ledermøte ble det blant annet signalisert at det var
en fordel om regionene fikk plass i de lokale styrene til Norsk Musikkråd.
NMF Hordaland følger opp dette, og vil ta kontakt med Vestland
Musikkråd angående dette.

30/2019

Representasjon EM brass 2020
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. Administrasjonen tar
kontakt EBBA ved Ulf Rosenberg om bestilling av billetter til
konkurransen. Det budsjetteres også med at inntil to styremedlemmer
kan representere NMF Hordaland under NMF sine NM-arrangementer.
Hvem som reiser skal vedtas på neste styremøte 17. desember.

31/2019

32/2019

HUK-samling på Nore Neset
Hordaland Ungdomskorps har hatt sesongens første samling på Nore
Neset skole. Det var godt oppmøte og god stemning. Dirigent Arvid
Anthun er fornøyd med korpsets musikalske nivå. Viggo Bjørge var til
stede og holdt en fremtidskveld med korpset.
UMM
Det er 57 påmeldte solister og syv grupper innen kammermusikk. Ca 20
av solistene er medlemmer av NMF og fire av gruppene innen
kammermusikk er NMF-medlemmer. I år blir program.no brukt i
gjennomføring av konkurransen for første gang. Allerede nå ser vi at
dette gjør jobben lettere.

33/2019

Aktivitetskalender
Oppdatert aktivitetskalender er publisert på musikkorps.no og facebook.

34/2019

Deputasjon – Bergen kommune
Kulturkomiteen til Bergen kommune skal ha deputasjon 13. november for
frivillige lag og organisasjoner. NMF Hordaland ved administrasjonen
melder seg på møtet og deltar for å informere om organisasjonen og
planene fremover.

Regionrådets innstilling:
Orienteringssakene tas til orientering.

Eivind H. Hermansen (Sign)
Regionleder NMF Hordaland
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Randi Kvinge (Sign)
Daglig leder NMF Hordaland

musikkorps.no

