
 

 

Referat Regionstyremøte NMF Rogaland 
 
Dato 16.10.2019  
Møtenr. 6 
Sted Kontorlokalene til NMF Rogaland 

 
Tilstede  
Fra Regionstyret Ralf B. Husebø, Cesilie M. Olsen, Liv Elgheim,  

Karina Vigdel, Gudny Drangeid, Marius Eie Barka,  
Astrid H. Ove, Egil M. Johannessen (sak 64-68/19) 
 

Fra administrasjonen Lilli Anne J. Grong og Jonas S. Rogne (Sak 64-67/19) 
Forfall Gunn Marit Solli, Leif Helge Olsen, Kenneth Stokness  

 

Godkjenning 
Innkalling godkjent. 
Agenda godkjent. 
Tre saker meldt til eventuelt.  

Referatsaker 

64/19 Orientering fra administrasjonen 
Siden forrige regionstyremøte har administrasjonen arbeidet med:  

• Deltatt på ansattsamling med fokus på strategiarbeid, medlemsundersøkelse og 
administrative oppdateringer 

• Deltatt på Ledermøtet på Gardermoen 

• Skrevet leserinnlegg 

• Evaluering av ferdige prosjekt og forberedelse av sesongens aktiviteter 

• Korpskonferansen i Rogaland 

• Daglig leder deltar i arbeidet med gjennomgang av organisasjonens varslingsrutiner 

• Høstferie og annen avspasering 

 
Vedtak: 
 Orienteringen tas til etterretning.  

Vedtakssaker 
 

65/19 RM 2020 

Evaluering fra korpsene og fra dirigentteamet i Stavanger ble gjennomgått, og styret ble 
orientert om status for RM 2020. 
 

Vedtak:  
1. Evaluering av RM 2019 tas til etterretning. Følgende punkt blir innarbeidet i RM 2020: 
1a. Det opprettes en egen klasse for generasjonskorps. Kriteriet for å delta er at korpset 
er registrert som generasjonskorps/kombinertkorps i korpsdrift.no 
1b. Solist-RM deles inn i fire klasser i stedet for tre under forutsetning at timeplanen går 
opp. I invitasjonen inviteres solistene til fire klasser med forbehold. Tidligere 
klasseinndeling inntrer dersom timeplanen ikke lar seg løse. Korpsenes spilletider vektes 
tyngst. 
1c. Ensembler vil ha samme inndeling som tidligere år.  



 

1d. Junior-RM beholder samme tilbakemeldingsform fra dommerne som tidligere. Ingen 
rangering av juniorkorpsene.  
1e. Festkonsert med premieutdeling skal ikke være lenger enn 1 time 15 min. Det sees på 
muligheter for å gjøre av/på scene under premietutdelingen mer effektiv. 
2. Sola Brass Band og Musikkorpset Gjallarhorn får forespørsel om å være teknisk 
dugnadskorps med samme arbeidsdeling som under RM 2019.  
 

66/19 Sommerkurs 
Evaluering fra deltakere og lærere ble gjennomgått. Høy skår i responsen. Stort sett 75-99% 
i positiv favør.  
Saken angående bruk av solist med pianoakkompagnement på avslutningskonserten til svart 
kurs ble grundig drøftet av regionstyret.  
 

Vedtak: 
1. Evalueringen tas til etterretning. Administrasjonen tar med seg evalueringen inn i 
arbeidet med sommerkursene 2020.  
2. Regionstyret opprettholder tidligere vedtak ang. bruk av solist med 
pianoakkompagnement på svart avslutningskonsert. Vedtaket om å ikke ha solister med 
pianoakkompagnement på avslutningskonserten for svart kurs blir opprettholdt. 
- Regionstyret ønsker å holde fokuset på korps som en samspillsaktivitet.  
- Regionstyret ønsker ikke personlig rangering av musikanter fra år til år med tanke på 
hvem (om noen) som får opptre som solist. 
- Regionstyret ønsker at konserten ikke blir for lang. 
- Regionstyret vil oppfordre til bruk av ensembler i den grad det er ønskelig at musikanter 
får ekstra eksponering. 
-Solister kan med fordel spille i foajéen med pianist for ventende publikum i forkant av 
konserten. 
3. Administrasjonen ser på muligheten for å ha avslutningskonserten for svart kurs i 
forbindelse med Blink-festivalen i Sandnes for økt synlighet. 
 

 
67/19 RUK 
Cesilie M. Olsen orienterte om oppstarten av ny sesong hvor over halvparten av 
musikantene er ferske. RUK sesongen 2019-2020 gjennomgått.  
 

Vedtak: 
1. Orienteringen tas til etterretning 
2. Regionstyret oppfordres til å komme på konsert med Stavanger Musikkorps av 1919, 
Stavanger Brass Band og Rogaland Ungdomskorps søndag 1. desember kl. 14.00 i 
Kuppelhallen. 
3. Fylkesturné utsettes til 5.-7. juni med mulighet for øving 1. juni (2. pinsedag). 
Administrasjonen oppfordres til å undersøke hvilke arrangement som finnes den helgen (f. 
eks. Norway Chess, Sand-dagene, Jæren) for å spille konsert som en del av arrangementet. 
4. Regionskorpssamling: 
a) Hyppighet: NMF Rogaland ønsker at regionkorpssamlingene skal arrangeres annethvert 
år. 
b) Form: Musikantene i RUK foretrekker konkurranseform dersom konkurransevilkårene er 
like. Dersom alderssammensetningen er en annen enn 14-19 år hos deltakende korps, er en 
ren samling uten konkurranse å foretrekke. 
5. Korpsets musikanter kan opptre som solister sammen med korpset.  
 
 
 

68/19 JAN-AM 

Regionstyret ble orientert om årets konkurranse. Oppgavefordelingen ble gjennomgått, og 
henvendelsen fra Bjergsted Blåseensemble ble drøftet.  
 



 

Vedtak: 
1. Orienteringen tas til etterretning 
2. Oppgavefordeling: 
*Oppgavene kan rullere underveis i arrangementet. 
 

Oppgave Hvem 

Billetter/registrering Lilli 

Billetter/registrering Gudny 

Dørvakt Gunn Marit 

Film og opplasting Ekstern 

Konferansier Liv 

Konferansier festkonsert og premieutdeling Ralf 

Korpsfølge Cesilie 

Korpsfølge Leif Helge 

Korpsfølge  Astrid 

Ansvar skjermer sal Jonas 

Dommeransvarlig Jonas 

Scene  Ralf 

Scene Egil 

Scene  Marius 

Scene Kenneth 

Garderobe/Avløser  Karina 

 
3. Bjergsted Blåseensemble får tilbud om å spille festkonserten for JAN-AM 2020 dersom 
de deltar i konkurransen. JAN-AM 2020 arrangeres i Haugesund 21.11.2020. 
 

69/19 Korpsklyngemøter 

Korpsklyngemøter er en del av korpsbyggerprogrammet til NMF hvor korps innenfor gitte 
geografiske området inviteres til temakvelder. I Rogaland vil eksisterende distrikt være et 
godt utgangspunkt for å definere område.  

 
Vedtak:  
1. Oppstart av temabaserte klyngemøter våren 2020.  
2. Temaene sees i forbindelse med behov som melder seg i distriktsmøtene høsten 2019. 
3. Saken tas opp igjen på neste styremøte.  
 

70/19 Representasjon  

 

Vedtak:  
1. Karina Vigdel representerte da Stavanger Musikkorps av 1919 markerte sitt 100-års 
jubileum 28. september 2019 med konsert i Fartein Valen og fest i Atlantic Hall. 
2. Ralf B. Husebø skal representere når Haugesund Janitsjarorkester markerer sine 100 år 
med konsert og fest på Scandic Maritim, Haugesund. 
 
 

71/19 Korpskonferansen i Rogaland 

Status for innhold ble gjennomgått.   

 

Vedtak:  
1. Invitasjon med innholdsbeskrivelse sendes ut i uke 43 med påmeldingsfrist 9. desember.  
2. Til musikalske innslag foreslås «The fours» fra Ganddal Skolekorps og UMM deltakere.  



 

Drøftingssaker 
 

72/19 HelgePulse 

Saken ble drøftet og endret til vedtakssak.  

 

Vedtak:  
HelgePulse gjennomføres palmehelgen, 3.-5. april 2020 i Stavanger.  
Stavanger har allerede et grunnlag med satsingsområder på Storhaug og i Hillevåg, samt 
St. Johannes læringssenter som også har samarbeid med Stavanger Kulturskole. Det er 
etablert strukturer som prosjektet kan dra nytte av og som kan få positive ringvirkninger. 

Orienteringssaker 

73/19 Nytt fra distriktene 
Stavanger: 
Vellykket jubileumsfeiring av Stavanger Musikkorps av 1919. Rundt 500 publikummere 
tilstede i salen.  
Cesilie M. Olsen sender ut en ny påminning ang. distriktsmøte. 
 
Sola:  
Tananger Skolekorps har laget en kul rekrutteringsvideo. 
Korpsene arbeider frem mot Siddis og Stavanger Open. 
 
Sandnes:  
Jobber med å rekruttere flere til distriktsmøte. 
 
Ryfylke:  
Distriktsmøte i Ytre Ryfylke gjennomført. 4 personer deltok.  
-Jørpeland Musikkorps skal delta i Siddis Brass. 
-Tau Musikkorps og Jørpeland Musikkorps skal spille på tunellåpning i desember. 
-Tau Skolekorps og Strand Kr. Juniorkorps skal delta sammen på Stavanger Open.  
-Skolekorpsene sliter med rekruttering. Flere fra voksenkorpsene er med og bistår som 
medspillere og som instruktører.  
 
Jæren:  
Distrikstmøte på Jæren gjennomført. 13 personer deltok.  
-Korps går sammen om seminarer pga kostnad på instruktører.  
- Ålgård Skolekorps og Gjesdal Brass Band har ikke tilfredsstillende øvingslokaler. Det er 
åpnet nye lokaler til kulturformål – Veveriet, men her er ikke lagerplass. 
-Korpsene forbereder seg til Stavanger Open og til Julekonserter.  
Bryne Musikkorps skal ha med seg 7 skolekorps til «Jul i Skomakergata». 
-Viktig og lage konserter som folk vil ha, i tillegg fordelaktig å samarbeide med andre.  
Referatet fra Distriktsmøte ble gjennomgått i sin helhet på regionstyremøtet og sendes til 
styret.  
 
Haugalandet: 
Distriktsmøte på Haugalandet gjennomført med rekorddeltakelse – 30 deltakere! 
-Korps kan ikke søke NAV om støtte til kontingent for dem med behov. Musikant må søke 
selv. Kommunen har delegert dette ansvaret til NAV. 
- Haugesund ønsker reetablering av Haugesund Musikkråd. (Lilli Anne J. Grong ber Liv 
Tjemsland i Rogaland Musikkråd ta kontakt med Hilde Marie Queseth). 
-Det er etablert en facebookgruppe med styremedlemmer på Haugalandet.  
- Haugesund Ungdomskorps arbeider for et nytt øvingslokalet.  
 

74/19 Økonomi 
Gjennomgangen av økonomien viser en prognose for regnskapsåret 2019 på ca kr 50 000,- 



 

 
75/19 Ung Dirigent 
6 deltakere sammen med lærer Bjørn Breistein gjennomførte praksishelg med Bjergsted 
Blåseensemble 12.-13. oktober 2019. Musikkonsulent Jonas S. Rogne planla samlingen, men 
Bjergsted Blåseensemble var ansvarlig for gjennomføringen av helgen. 
 

76/19 Ledermøtet 
Et informativt møte, men mange orienteringssaker.  
-Gjennomgang av status i alle regioner.  
-Arbeid med strategi. 
-Arbeid med medlemsundersøkelse. 
-Informasjon og oppdatering fra økonomi, HR og kommunikasjon. 

 

77/19 UMM 
UMM regional finale arrangeres 17. november på Stavanger Kulturskole. NMF er 

medarrangør sammen med Norsk Kulturskoleråd og Musikkpedagogene Norge. 

Det er 21 solister og 11 ensembler påmeldt til konkurransen som er 
kvalifiseringskonkurranse til UMM finale 17.-19. januar på Musikkhøgskolen i Oslo.  
10 av solistene er korpsmusikanter 

 
78/19 Stavanger 900 år 2025 
Saken tas opp på Distriktsmøte i Stavanger. Det bør etableres en arbeidsgruppe med ulike 
ressurspersoner. 
 

79/19 Dirigentnettverk 

Dirigentene i Nordfylket og i Sunnhordaland inviteres til Dirigentnettverk fredag 29. 
november kl. 10.00-15.00 på Scandic Maritim, Haugesund. Foredragsholdere Hilde H. Dahl 
og Robert Solberg Nilsen. Påmeldingsfrist 1. november. 

Eventuelt 

80/19 Eventuelt 
1. Førre Musikkorps 
Førre Musikkorps skal markere sitt 60 års jubileum våren 2020 og ønsker en annonse til 
jubileumsavisen.  
 
2. Inspirasjonskurs for drillinstruktører 
26.-27. oktober arrangeres inspirasjonskurs for drillinstruktører i Sveio. 
 
3. EM tur til Lilli Anne J. Grong 
Daglig leder Lilli Anne J. Grong ble ansatt som daglig leder 01.10.2009. Som en 
påskjønnelse ønsker regionstyret at daglig leder får reise til EM i Palanga våren 2020.  
 

Vedtak:  
1. NMF Rogaland kjøper ½ sides annonse til kr 1000,- 
2. Orienteringen tas til etterretning. 
3. Daglig leder er veldig takknemlig for påskjønnelsen. 
 
 
NMF Rogaland, 18/10/19   

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


