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Referat fra Regionstyremøte NMF Nord-Norge 

Møte nr 7 
 
Dato: 02/11/19 
Sted: Video https://conference.videonor.net/nmf/   Velg videorom: nn.nmf@vnor.net  

 
 

Dagsorden 
18.30-20.00  

 
 
NMF Nord-Norge, 25/09/19   
 
 
 
Stefan Bye (sign.)                                                        Christina Solheim Karstad (sign.) 
Styreleder                                                                     Daglig leder 
 
  

Saksliste – vedtakssaker 
Saksnr. 
33/2019 
 

Godkjenning av innkalling -godkjent 

Saksnr. 
34/2019 

Godkjenning av dagsorden - godkjent 

 
Saksnr. 
35/2019 

Godkjenning av referat fra forrige styremøte -godkjent 

Saksnr. 
36/2019 

Møteplan for vår 2020 –  
Mandag 13. januar  18.30-20.00 
Mandag 24. februar 18.30-20.00 
Mandag 23. mars     18.30-20.00 
Tirsdag 2. juni         16.30-18.00 
 
 

Saksnr. 
37/2019 

Hvem deltar på landsmøtet (Hell) 24-26 april? NMF Nord-Norge kan stille 
med inntil 4 stemmeberettigede delegater.  
(Daglig leder deltar som observatør.) 
 
Forslag: (et styremedlem deltar som observatør) 
Stefan, Ida, Jon, Inger, Sigrun, Christina 
 

Saksnr. 
38/2019 

Representasjon  
Nordlysdrilliaden 14-15 mars – Ida deltar 
Skolekorpsstevne i Bodø 12-14 juni Stefan deltar 

    
 

https://conference.videonor.net/nmf/
mailto:nn.nmf@vnor.net
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Saksliste – drøftingssaker 
Saksnr. 
39/2019 

Korpsklynger: 
Musikksjef Rune Hannisdal og korpsbygger Per Einar Fon orienterer om 
idé og hensikt. Etter orientering bes styret om å komme med tanker om 
rammer og mulig framdrift. 
 

• Per Einar og Rune orienterte om selve klyngebegrepet 

• Viktig at korpsene selv har oppriktig lyst til å delta i en klynge 

• Mellom 2-8 deltakerkorps. 

• Starte enkelt, med noen få, små klynger. Mål om å komme i gang utpå våren. 

• Veiledere vil få opplæring.  
 

Til avklaring: 

• Behov for litt mer kunnskap om korpsene i de ulike områdene. 

• Hvilke ressurser har man å putte inn i dette? hva skal til for å klare å bli 
klynger? 

• Hvilke eksterne ressurser finnes, for eksempel av veiledere?  

• Hva skiller klynger fra gode gammeldagse seminar? 

• Finn eksisterende grupperinger. 

• Teste både på korps som allerede er etablerte grupper i tillegg til noen korps 
som ikke er gruppert. 

• Kartlegge personer som er aktuelle for å gjøre en slik jobb. 
 
 
 
Saksnr. 
40/2019 

Budsjettprosess for 2020. Budsjett for 2020 vedtas på første styremøte i 
januar 2020.  
Daglig leder orienterer om tilskudd (underskuddsgaranti) og Kostnader 
knyttet til pålagte oppgaver/løsninger samt økonomi knyttet til ulike 
prosjekter. 

 

• Kalle tilskuddet fra nasjonalt ledd noe annet en underskuddsgaranti, da vi 
uansett må ha et tilskudd for å kunne ha de nødvendige aktivitetene vi skal ha. 

 

• Utkast til budsjett sendes ut til styret før jul, med oversikt over hvert enkelt 
prosjekt. 

 
 
 

Saksliste – orienteringssaker 
Saksnr. Sakstittel 
41/2019 Orienteringssaker 

 
10.1:   Ansettelse av 50% prosjektkonsulent i Tromsø – status. Finansiering av økt 

stilling i samarbeid med nasjonalt kontor. 
10.2: Status utlysning Nordnorsk mesterskap 2020– kan styret bidra? 
10.3: Status kontaktarbeid (styremedlemmer orienterer). Skjema   opprettet i 

Teams som alle skal ha fått invitasjon til. Styret bes om å legge inn resultater 
av tilbakemelding fra korpset. 
Daglig leder og styreleder setter opp et forslag til framdriftsplan for dette 
arbeidet. 

10.4: Sommerkurspåmelding 1 desember. Kan kontaktarbeidet benyttes til å spre 
ordet? 
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Saksliste – referatsaker 
 Ingen referatsaker 
  
  
  

 

Saksliste – eventuelt 
Saksnr. Sakstittel 
42/2019 Mange som etterspør grått kurs/samspill for voksne. Administrasjonen 

kartlegger mulighet for dette.  

 

 
 
 


