Referat styremøte NMF Sør 3/2019
Dato
Møtenr.
Sted
Tilstede
Fra styret
Fra administrasjonen
Forfall

20. mai 2019
03/19
Heimat, Brokelandsheia
Per Qvarnstrøm, Thor Hansen, Gry Tunby, Tim Grov, Emmanuel
Dreier Ludianos, Tone Berge Hansen, Christine Hermansen,
Nicolai Bratsberg, Vibeke Lillehammer Larsen, Andreas Malde
Finn Arne Dahl Hanssen
Kine Aasen, Martin Haugen

Godkjenning

Innkalling godkjent.
Dagsorden godkjent.
Referat godkjent.

Vedtakssaker
09/19 Møteplan regionstyret 2019-2020
Vedtak
Møteplan vedtas som fremlagt Styreseminaret legges til 15.-16. november.

Drøftingssaker
D-01/19 Styreseminar 2019 – dato og innhold
Vedtak
Saken ble drøftet. Alle oppfordres til å komme med innspill til tema.

Orienteringssaker
O-13/19 Økonomi – status

Daglig leder presenterte regnskapsrapport pr. 30. april 2019. Regionen er i rute i forhold til budsjett.
Rapporten kan fremstå som veldig optimistisk, da periodisering av fylkestilskuddene ikke stemmer helt.
Gjennomførte aktiviteter har gode resultater.

O-14/19 Løypemeldinger

Dette er en ny, fast post på agendaen på styremøter. Intensjonen er en tettere oppfølging av de
satsingsområdene regionen har innenfor medlemsutvikling, dirigentutvikling, samarbeid kulturskole,
formålsrealisering og synlighet/ media. Til neste møte er det ønskelig med medieoversikt som viser landet
for øvrig som sammenlikningsgrunnlag.
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O-15/19 Sommerkurs - status

Påmeldingsfristen til årets sommerkurs er gått ut. Det er noe lavere påmelding på årets kurs enn de siste
årene. Det er spesielt blått kurs som er redusert, mens det rød kurset er større enn i fjor. Etter å ha
forhørt seg rundt i landet, er det flere regioner som opplever samme tendens. Vi tar fortsatt imot
påmeldinger der hvor det er ledig plass. Husk å informere om kiosken i infoskriv til deltakere. Publiserer
oversikt over ledige plasser.

O-16/19 NM skolekorps janitsjar og drill 2019

Det er påmeldt 32 korps i NM skolekorps janitsjar og 42 korps i NM korpsdrill. Totalt ca. 1600 utøvere. NM
komiteen er godt i gang med sitt arbeid, og arrangementet er i rute. Alt av bestillinger og leveringer er
mottatt. På janitsjar bruker vi i år Program.no til både påmelding og gjennomføring og resultater.

O-17/19 Evaluering av dirigentnettverk 2017-2019

NMF Sør har, som pilotregion, gjennomført fire samlinger Dirigentnettverk Sør. Det er gjennomført en
evaluering av samlingene både blant de som har deltatt og de som ikke har deltatt. Tilbakemelding fra
deltakerne er at de er godt fornøyd med samlingene, mens de som ikke har deltatt oppgir tid som viktigste
årsak. Det jobbes med å konkludere hvilken form og innhold nettverkssamlingene skal ha fremover. Styret
ønsker at det sees på mulighet for samarbeid om fagdager i kulturskolen som arena for dirigentnettverk.

O-18/19 Kartlegging drill

Den sendes i disse dager ut en kartlegging av drillkorpsene i regionen. Vi har behov for mer kunnskap om
korpsene for å kunne sette i gang best mulig tiltak. Dette vil blant annet påvirke kursplanen på drill.
Kartleggingen er tidligere i år sendt ut i region Øst, og det er foretatt noen erfaringsjusteringer før den nå
sendes ut i Sør til alle korps med mer enn en driller. Resultatet av kartleggingen vil forhåpentlig bli
presentert på styremøtet i september.

O-19/19 Fremtidige arrangement
21.-23. Juni

NM skolekorps/ NM korpsdrill

Larvik

26. juli

Avslutningskonsert sommerkurs svart

Ælvespeilet, Porsgrunn

1. august

Avslutningskonsert sommerkurs blått

Ælvespeilet, Porsgrunn

6. august

Avslutningskonsert sommerkurs rødt

Ælvespeilet, Porsgrunn

9. august

Avslutningskonsert sommerkurs gult

Ælvespeilet, Porsgrunn

18. august

Avslutningskonsert sommerkurs grått

Østre Bolærne

Referatsaker
Ingen referatsaker
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Eventuelt
-

DL sjekker med NMF Øst om tilstedeværelse på Tusenfrydstevne
Det lages en drøftingssak på tettere kontakt med medlemskorpsene til neste styremøte
Tim lager spond-gruppe for styre – til raske beskjeder

NMF Sør, 20/05/2019

Per Qvarnstrøm (sign.)
Styreleder
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Finn Arne Dahl Hanssen (sign.)
Daglig leder

