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Referat styremøte NMF Sør 4/2019

Dato 23. september 2019
Møtenr. 04/19
Sted Heimat, Brokelandsheia

Tilstede
Fra styret Per Qvarnstrøm, Thor Hansen, Gry Tunby, Tim Grov, Emmanuel

Dreier Ludianos, Tone Berge Hansen, Nicolai Bratsberg, Vibeke
Lillehammer Larsen, Andreas Malde, Kine Aasen

Fra administrasjonen Finn Arne Dahl Hanssen
Forfall Christine Hermansen, Martin Haugen

Godkjenning
Innkalling godkjent.
Dagsorden godkjent.
Referat godkjent.

Vedtakssaker
10/19 Fullmakt – behov for to signaturer

Vedtak
Fakturaer over kr. 100.000,- skal godkjennes av både daglig leder og Økonomisjef.

11/19 Program styreseminar

Vedtak
Program for styreseminar vedtas som fremlagt.

12/19 Styreansvarsforsikring

Vedtak
Det tegnes styreforsikring for regionstyret på forsikringssum 10 mill. NOK hos Tryg. Det forsøkes å forhandle
om pris med Tryg.

Drøftingssaker
D-02/19 Oppfølging av medlemskorps

Vedtak
Saken ble drøftet. Saken følges opp på styreseminar i november.
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D-03/19 Innspill til nasjonal valgkomité

Vedtak
Saken ble drøftet.

Orienteringssaker
O-20/19 Økonomi – status
Daglig leder presenterte regnskapsrapport pr. 31. august 2019. Det ar manglende avsetning til kostnader,
da hovedsakelig knyttet mot sommerkurs. Sommerkurs under budsjett, men regionen er i rute i forhold til
budsjett.

O-21/19 NM skolekorps 2019
NM 2019 er gjennomført og det er også i år grunn til å være fornøyd med arrangementet. Det er
gjennomført evaluering både blant deltakerkorps, frivillige og ansatte som har vært tilknyttet
arrangementet.

O-22/19 Sommerkurs - status
Totalt er fem kurs gjennomført i Sør. Lavere deltakerantall enn tidligere, spesielt på blått kurs. Dette
opplever flere regioner. Positiv tilbakemelding fra deltakerne i evaluering. Det må jobbes for å øke
deltakerantallet til neste års kurs.
Grått kurs på Bolærne har hatt en økning i antall deltakere. I år var det 65 deltakere, en fin størrelse på
kurset. Gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Vi er i prosess for å finne nytt kurssted til det grå kurset.

O-23/19 Sørkonferansen 2020
Program for Sørkonferansen er klart og sendt til trykking. Programmet sendes alle korps og kulturskoler i
regionen.Nytt av året er at påmelding til konferansen vi gå via program.no

O-24/19 Ledermøtet – agenda og innspill
Programmet for ledermøtet ble gjennomgått og innspill fra styret blir tatt med på ledermøtet.

O-25/19 Løypemeldinger
Saken ble gjennomgått på møtet. Dette er områder det er viktig å ha kontinuerlig fokus på fremover.

O-26/19 Kartlegging drill
Gjennomført kartlegging drill i Sør. 26 besvarelser gir oss en bedre oversikt over drillmiljøet i Sør.
Drillkonsulenten vi ha en mer grundig gjennomgang av undersøkelsen på styreseminar 16. november.

O-27/19 Fremtidige arrangement
20.-22. september Regionkorps-samling Sandefjord

19. Oktober Jubileumskonsert Vestsidens musikkorps
120 år

Ælvespeilet, Porsgrunn

27. Oktober Regionmesterskapet Arendal kulturhus

3. november Janitsjarringens jubileumskonsert Hjertnes kulturhus, Sandefjord

8.-10. november Regionkorps-samling Kristiansand
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9. November Jubileumskonsert Eidanger pike- og
guttekorps

Ælvespeilet, Porsgrunn

15. november Dirigentnettverk Arendal kulturskole

15.-16. november Styreseminar Langesund

16.-17. november Ung dirigent, 2. samling Sandefjord

Kine kan kanskje representere den 9. november
Vibeke kan representere på 19. oktober
Valgkomiteen har forespurt om å være tilstede på Sørkonferansen, noe styret sier ja til.

Referatsaker
Ingen referatsaker

Eventuelt

NMF Sør, 23/09/2019

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

Daglig leder


