Referat Regionstyremøte NMF Rogaland
Dato
Møtenr.
Sted
Tilstede
Fra Regionstyret

Fra administrasjonen
Forfall

12.06.2019
5
Kontorlokalene til NMF Rogaland
Ralf B. Husebø, Cesilie M. Olsen, Liv Elgheim, Leif Helge
Olsen, Karina Vigdel, Gudny Drangeid, Marius Eie Barka, Gunn
Marit Solli,
Lilli Anne J. Grong
Astrid H. Ove, Egil M. Johannessen, Kenneth Stokness

Godkjenning
Innkalling godkjent.
Agenda godkjent.
En sak meldt til eventuelt.

Referatsaker
51/19 Orientering fra administrasjonen
Siden forrige regionstyremøte har administrasjonen arbeidet med:
• Sommerkurs – kontrakter, fakturering og detaljplanlegging
• NM skolekorps brass – detaljplanlegging
• Dirigentuka – kontrakter, fakturering, faglig innhold
• RUK – besetning neste sesong. Prøvespill en kandidat onsdag 12.06..

Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

Vedtakssaker
51/19 Utviklingsprisen 2019
Saken ble behandlet til slutt i møtet. Leif Helge Olsen og Gunn Marit Solli var inhabile i
saken og forlot møtet da de har tilknytning til korps som hadde søkt.
11 søknader var mottatt innen fristen.

Vedtak:
Utviklingsprisen for 2019 tildeles Nærbø Skulekorps og Stavanger Kommunes Korps.
Det er avkastningen fra egenkapitalsbevis i Sparebank 1 som er grunnlag for
utviklingsprisen. For 2019 tilsier avkastningen at det er rom for å utbetale kr 10 000,- til
to korps. Administrasjonen formulerer begrunnelse til diplom som godkjennes av AU.

52/19 Hederstegn
Fem søknader om hederstegn ble behandlet i møtet.

Vedtak:
1. Regionstyret innstiller at følgende personer fra Stavanger Musikkorps av 1919 tildeles
fortjenestemedalje:
Gaute Sjøtun
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Arild Maka
Bjarne Grefstad
Hederstegnene deles ut under 100 års jubileumsmarkering 28. september.
2. Regionstyret innstiller at følgende personer fra Haugesund Janitsjarorkester tildeles
hederstegn:
Anne Sofie Hoversholm – Fortjenestemedalje
Alf Reidar Nilsen – Hederstegn for dirigenter
Hederstegnene deles ut under 100 års jubileumsmarkering 26. oktober.

53/19 Søknad fra Våland Skolekorps om støtte til konsert
Søknad og budsjett fra Våland Skolekors om Blues Brothers konsert sammen med Eiganes
Skolekorps og elever fra kulturskolen ble gjennomgått og drøftet i møtet.

Vedtak:
Regionstyret innvilger ikke støtte til Blues Brothers konsert i Folken.

54/19 Søknad fra Musikkorpset Gjallarhorn om støtte til konsert
Søknad og budsjett fra Musikkorpset Gjallarhorn om Før-NM konsert i Kuppelhallen for
voksenkorps ble gjennomgått og drøftet i møtet.

Vedtak:
Regionstyret innvilger støtte med kr 5000,- til Før-NM konsert i Kuppelhallen 02.02.20.
Konserten i Kuppelhallen omfavner mange musikanter og vil gi korpsene et musikalsk løft
ved å spille i en god konsertsal før NM Brass.

55/19 NM skolekorps brass
Arbeidsdeling ble gjennomgått og orientering om arrangementet ble gitt i møtet.

Vedtak:
Arbeidsdeling vedtatt og orienteringen tas til etterretning.
Styremedlemmene får tilsendt individuelle arbeidsplaner for oppgavene.

56/19 Møtedag.
Dag for styremøter
Etter tilbakemelding fra utsendt skjema, er det onsdag som utpeker seg som den beste
dagen for å gjennomføre styremøter. For 9 av styrets medlemmer var dette den beste
dagen, og 2 av styrets medlemmer kunne tilpasse det slik at onsdag er ok.
Styreseminar
Datoen for styreseminar ble tatt frem igjen i møtet. To av styrets medlemmer har ikke
anledning til å delta.
Ledermøte
Ledermøte i NMF er et organ hvor 2 representanter fra regionstyrene landet over møter
sammen med forbundsstyret, daglige ledere, generalsekretær og fagsjefer fra nasjonalt
kontor. Ledermøtene gjennomføres 28.-29. september og 25.-26. januar.

Vedtak:
1. Onsdag er møtedag for regionstyret. Følgende møtedatoer ble vedtatt frem til årsskifte:
• 16. oktober
• 13. november
• 11. desember (budsjettmøte)
2. Styreseminar gjennomføres 17.-18. august på Maritim Hotell i Haugesund.
3. På ledermøtet 28.-29. september møter Ralf B. Husebø og Liv Elgheim.
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57/19 Rogaland Ungdomskorps vedtekter og reglement
Vedtektene og reglementet ble gjennomgått og drøftet i møtet.

Vedtak:
Reglementet og vedtektene ble vedtatt med de endringer som fremkom i møtet.

58/19 Representasjon
6. juni og 12. juni: Liv Elgheim representerte NMF Rogaland i Stavanger Kommunes arbeid
med å gjøre tilskuddsordninger enklere for brukerne. Liv Elgheim deltar i arbeidet ut året.
15. juni: Ralf B. Husebø representerer på Hana Skolekorps sitt 50-års jubileum.
Gavekort på kr 750,- fra Norsk Noteservice sendes korpset.
28. september: Karina Vigdel representerer og deler ut hederstegn i forbindelse med 100
års-jubileet til Stavanger Musikkorps av 1919.
Sommerkurs
3. august Rødt kurs Karmøy Folkehøgskole kl. 13.00 – Astrid H. Ove?
3. august Svart kurs Kuppelhallen kl. 15.00- Ralf Husebø
4. august Gult kurs Klepp kl.12.00- Liv Elgheim/Ralf Husebø
10. august Rødt kurs Klepp kl. 12.00- Gunn Marit Solli
10. august Blått kurs (kommer tilbake til sted og tid) – Cesilie M. Olsen
14. august Gult kurs Karmøy kl. 14.00 – Liv Elgheim

Vedtak:
Plan for representasjon ble vedtatt i møte.

Drøftingssaker
59/19 Instrumentaldager
Saken ble drøftet i møtet.

Vedtak:
Instrumentaldagene gjennomføres ikke i planlagt form i september på grunn av få
tilbakemeldinger fra korpsene.
Saken tas opp igjen på distriktsmøtet oktober 2019 for å høre om korpsene har forslag til
musikalske prosjekt NMF bør gjennomføre i distriktene. Hvilke tiltak vil nå mange
musikanter og bidra til musikalsk utvikling?

Orienteringssaker
60/19 Nytt fra distriktene
Stavanger:
- Møte angående tilskuddsordninger i Stavanger Kommune
- Hammer Korps: 4 korps deltok. Korpsene fikk penger for å delta. Korpsene var synlige på
tv-sendingen.
Sandnes:
Hana arrangerer 50 års jubileumskonsert 15. juni.
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Ryfylke:
- Lørdag 15. juni spiller Jørpeland Musikkorps i en parade for å markere at fotballklubben
Staal Jørpeland er 100 år.
- Søndag 16. juni spiller Jørpeland Musikkorps konsert sammen med Sverre Sigurdson
Musikkorps på en holme.
- Jørpeland Musikkorps og Tau Skolekorps spiller når Ryfast åpner.
-Strand Kristelige Juniorkorps har fått 14 nye aspiranter på vårens rekrutteringsrunde.
Jæren:
- Gunn Marit Solli har sendt epost til korpsene på Jæren med informasjon om at hun er
valgt som distriktsrepresentant.
- Torsdag 13. juni er det sommerkonsert i Bryne Kirke. Gjesdal Brass Band har invitert med
seg skolekorpsene Bryne, Lye og Frøiland.
- Bryne Skulekorps og Orre Skulekorps har ledige dirigentstillinger.
- Nærbø Skulekorps:
Cecilia Lind har overtatt Nærbø Skulekorps. Korpset har rekruttert 35 nye medlemmer i
vår. Drillen skal delta i NM. Korpsmusikantene er med som heiagjeng og skal ha noen
spilleoppdrag i denne forbindelse.
- Bryne Musikkorps planlegger å arrangerer Jæren Korpsfestival i 2020 samtidig som
potetfestivalen.

61/19 HelgePuls
NMF har mottatt kr 100 000,- fra Sparebankstiftelsen SR-Bank for å gjennomføre HelgePuls i
Rogaland. Hordaland og Sør har fått samme beløp.

62/19 Kurs i regnskapsmodulen korpsdrift.no
15 aktive korpsstyremedlemmer deltok på kurs i regnskapsmodulen i korpsdrift.no 28. mai.
I tillegg til opplæring i modulen, ble viktige økonomiske prinsipp diskutert.

Eventuelt
63/19 Eventuelt
Sak til eventuelt ble drøftet i møtet.

Vedtak:
Saken referatføres ikke.
NMF Rogaland, 13/06/19

Lilli Anne J. Grong (sign.)
Daglig leder NMF Rogaland
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