Protokoll regionstyret
Møtenr 05/2019
Dato: 17/12/2019
Sted: Lars Hillesgate 20A

Dagsorden
1) Åpning ved styret (Regionleder Eivind H. Hermansen åpnet
møtet)
2) Godkjenning av innkalling (Innkallingen ble godkjent)
3) Protokoll S4/2019 (Protokollen er vedtatt per mail)
4) Godkjenning av saksliste (Sakslisten ble godkjent)
Til stede: Eivind H. Hermansen, Sara Hamre Sekkingstad, Kåre Stokke,
Ole Irgens, Gunn Ø. Petersen, Julie Skeie Olsen, Knut-Johan Onarheim
Forfall: Silje Borge og Ellen Nesse

Eivind H. Hermansen
Styreleder

Randi Kvinge
Daglig leder

Saksliste – vedtakssaker
Saksnr.

Sakstittel

22/2019

Budsjett 2020
Endringer som er gjort i budsjettforslaget som ble presentert på styremøtet
i oktober vil bli gjennomgått på møtet.

23/2019

HUBB
Brev fra ledelsen i Hordaland Ungdomsbrassband om spørsmål om mulig
overdragelse av eierforhold til korpset.

24/2019

Eventuelt – Ingen saker meldt
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Saksliste – orienteringssaker
Saksnr.

Sakstittel

35/2019

Representasjoner
Ungdommens Musikkmesterskap: Ellen Nesse og Gunn Ø. Petersen fra
styret var med å bidra under arrangementet.
Feiring av Sveio Drilltropp: Gunn Ø. Petersen har vært på besøk hos
Sveio Drilltropp for å feire at drilltroppen vant EM. Det ble delt ut
gavesjekk på kr 20 000,- fra NMF Hordaland og kake til alle drillerne.
Kåre Stokke har deltatt på HUK-samling og Ung dirigent.
Ellen Nesse representerte styret på HUK sin julekonsert i Erdal kirke.

36/2019

Økonomi
Økonomirapport for 2019 ble lagt frem på styremøtet.

37/2019

B-sak orientering

38/2019

Politisk strategi
Regionen sin politiske strategi ble gjennomgått på styremøtet, og vil bli
tatt opp som egen sak på neste styremøte.

39/2019

Hordablæsten 2020
Invitasjon til arrangementet i 2020 er sendt ut på mail til alle korpsene i
regionen. Den er også publisert på musikkorps.no og facebook. Det er
allerede mange påmeldte. Påmeldingsfrist er 1. februar 2020.
Det er kommet mange søknader fra korps om å være teknisk stab under
arrangementet. I løpet av desember vil det bli tatt stilling til hvilke
korps som får være en del av staben. Ytrebygda skolekorps var med å
arrangere Hordablæsten i 2019. Det er gjort avtale med korpset om å
videreføre arbeidet med spillelister til arrangementet.

40/2019

Samarbeid med Vestland Musikkråd
NMF Hordaland har vært i kontakt med Vestland musikkråd om at vi er
interessert i å ha tettere bånd, og det er enighet om å ha et felles møte
om samarbeid over nyttår.

41/2019

Representasjon EM brass 2020
Det blir bestilt billetter til EM brass 2020 for to styrerepresentanter fra
NMF Hordaland.

42/2019

Hordaland Ungdomskorps
HUK hadde årets siste samling på Askøy med Strusshamn Skoles
Musikkorps som teknisk arrangør, 29. november til 1. desember. Korpset
hadde sitt årlige julebord lørdag kveld. Søndag var det julekonsert i
Erdal kirke.

43/2019

NM brass 2020
Planleggingen av NM brass 2020 er i rute. Det er laget helt ny profil for
NM og bestilt inn nye bannere til fasaden på Grieghallen. Fra januar 2020
blir Berit Handegard prosjektleder for arrangementet i 2020.

44/2019

Årets miljøskaper
NMF Hordaland har invitert korpsene til å sende inn nominasjoner til
Årets miljøskaper. Prisen er på kr 5000,- og går til en person som har
vært et positivt forbilde i korpset sitt. Frist for nominasjon er 31.
desember 2019. Prisen deles ut på festkonserten for Hordablæsten.
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45/2019

Vinterpokalen
Det er sendt ut invitasjon til Vinterpokalen 2020. Arrangementet
gjenomføres 8. og 9. januar i Vidgdartun på Sveio. Sveio drill er teknisk
arrangør for arrangementet. Drillkontakten vår Sissel Thomsen er
produsent. Frist for påmelding går ut 19. desember 2020.

46/2019

Landsmøtet 2020
NMF sitt landsmøte arrangeres 24. og 25. april på Scandic Hell Hotell i
Stjørdal. NMF Hordaland kan sende syv delegater. Frist for å sende inn
saker til landsmøtet er 31. desember 2019. NMF Hordaland kommer til å
sende inn to saker knyttet til vedtektene.

47/2019

Ledersamling januar 2020
Det blir ledersamling i NMF på Quality Hotel Edvard Grieg i Bergen, 24.26.januar 2020. Her møter regionleder og nestleder.

48/2019

Administrasjonen i NMF Hordaland
Daglig leder Randi Kvinge har sagt opp stillingen sin, og vil ha sin siste
arbeidsdag 15. januar 2020. Stillingen som daglig leder er lyst ut og det
er kommet 30 søkere. Det blir gjennomført intervjuer i uke 50. Det har
vært planlagt å ansette en person i 50 prosent stilling. Denne stillingen
er satt på vent.

49/2019

Gjennomgang av aktivitetsplan
Innen 31.12.2019 skal styremedlemmene melde inn hvilke
arrangementer de har anledning å delta på våren 2019.

50/2019

Evaluering av ny økonomimodell i NMF
Dokumenter fra NMF nasjonalt om evaluering av økonomimodellen
ettersendes.

51/2019

Eventuelt – Ingen saker meldt

Administrasjonens innstilling:
Orienteringssakene tas til orientering.
Styremøter 2020
20. februar
Evaluering av NM brass
1. april
Gjennomgang av landsmøtesaker
15. juni
Revidering av budsjett
Evaluering av Hordablæsten
September
Aktivitetsplan for 2020-2022 vedtas
Evaluering av sommerkurs
Oktober
Oppstart budsjettprosess
Desember
Budsjettet vedtas
Styreseminar 2020
25. og 26. september
Arbeid med strategiplan frem til regiontinget
Planlegging av regionting 2020
Utarbeiding av aktivitetsplan 2020-2022
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Budsjett for NMF Hordaland 2020
Saksnr.
Dato
Møtenr.
Saksbehandler

22/2019
17/12/19
5/2019
Randi Kvinge

Innledning
For 2020 legges det opp til et nøkternt budsjett basert på aktivitetsplanen som er vedtatt
av regionstyret i NMF Hordaland.

Saksutredning
Det er forventet inntekter til prosjekts- og driftsstøtte fra Bergen kommune og Vestland
fylkeskommune. I tillegg er det avsatt momskompensasjon, voksenopplæringsmidler/priomidler og støtte fra stiftelsen Dextra. NMF Hordaland har også fått tilsagn på større fra
Sparebankstiftelsen. Dette prosjektet må gjennomføres i 2020. Pengene blir utbetalt etter
at rapport for gjennomført prosjekt er sendt inn.
Inntekter fra de største arrangementene regionen gjennomfører er viktige for
organisasjonen. De største arrangementene som vil gi inntekter i 2020 er NM brass og
Hordablæsten.
På grunn av økte utgifter for overnatting, og økning i honorar til stab på sommerkurs er det
lagt opp til en økning i påmeldingsavgift for sommerkurs. Det er også budsjettert med
midler til å styrke staben på sommerkurs for de yngste deltakerne.
De største utgiftspostene for regionen er følgende:
- Lønn og personalkostnader
- Honorar
- Lokalleie under arrangement (hovedsakelig konkurranser i Grieghallen)
- Teknisk arrangør til arrangementer

Regionrådets innstilling
Regionrådet innstiller at budsjettet for 2020 blir vedtatt.

Vedtak i regionstyret
Regionrådet innstiller at budsjettet for 2020 blir vedtatt.

Vedlegg
Budsjett for NMF Hordaland 2020 (Totaloversikt)
NMF Hordaland, 17.12.2019

Eivind H. Hermansen
Styreleder
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Mulig overtakelse av Hordaland Ungdomsbrassband
(HUBB)
Saksnr.
Dato
Møtenr.
Saksbehandler

22/2019
17/12/19
5/2019
Randi Kvinge

Innledning
Ledelsen av Hordaland Ungdomsbrasband har tatt kontakt med NMF Hordaland for å
diskutere muligheten for at regionen kan overta ansvaret for korpset. Fra HUBB sin side kan
dette være aktuelt fra neste sesong.

Saksutredning
Regionrådet ønsker mer informasjon om hvordan Hordaland Ungdomsbrassband blir drevet
før det kan tas stilling til om regionen skal engasjere seg i korpset. Dette gjelder
informasjon om korpsets aktiviteter, budsjett og regnskap. Når regionen har mottatt dette,
vil saken bli tatt opp i regionstyret til NMF Hordaland.

Regionrådets innstilling
Saken om mulig overtakelse av Hordaland Ungdomsbrassband vil bli tatt stilling til på
styremøte når regionen har mottatt utfyllende informasjon om korpsets drift.

Vedtak i regionstyret
Regionrådet ønsker mer informasjon om hvordan Hordaland Ungdomsbrassband blir drevet
før det kan tas stilling til om regionen skal engasjere seg i korpset. Dette gjelder
informasjon om korpsets aktiviteter, budsjett og regnskap. Når regionen har mottatt dette,
vil saken bli tatt opp i regionstyret til NMF Hordaland.

Vedlegg
Brev fra ledelsen i HUBB

NMF Hordaland, 10/12/2019

Eivind H. Hermansen (sign.)
Styreleder

NMF Hordaland  Regionstyre  21.08.2019  side 5

Randi Kvinge (sign.)
Daglig leder

musikkorps.no

Hordaland Ungdoms Brass Band
Falkangervegen 42
5108 Hordvik

27. november 2019

NMF-Hordaland
v/Regionsleder

Overdragelse av eierforhold til korps
Kjersti Pisani og undertegnede har nå drevet HUBB i privat regi siden stiftelsen i september
2005 og første samling i februar 2006. 52 helgesamlinger er det blitt så langt og flere 1oo
musikanter har vært innom korpset i løpet av disse 14 årene. Dette arbeidet har gitt oss
utrolig mange kjekke opplevelser og rundt 60 konserter på et utall skoler i fylket. Vi har
vært fra Austevoll i sør til Fedje i nord, Ulvik i øst og Knappskog i vest. Det har vært en
fantastisk reise med utrolig mange kjekke musikanter og foreldre. Pr i dag har vi ca 35
musikanter fra 26 forskjellige skolekorps i fylket, og det gjør oss litt stolte.
Vi er imidlertid begynt å kjenne på at nok kanskje er nok og at vi bør la andre krefter
overta. Av en eller annen mystisk årsak er det ingen av oss som blir yngre med årene, og
aldersavstanden til musikantene kjennes av og til. Det er ikke sånn at vi ønsker å slutte
med dette umiddelbart, men vi ønsker at region Hordaland skal vurdere om HUBB er et
korps som de kan overta driften av. Planene er spikret fram til sommeren med avslutning
på Oslo Brass Festival siste helgen i april, og hva som så skjer ønsker vi å diskutere.
Håper å høre fra dere ganske kjapt, og vi stiller mer enn gjerne opp på et møte med
regionsstyret for å diskutere ting nærmere.

Med musikalsk hilsen
HUBB

Ole-Johan Aarlie
Leder
93267717
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