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Referat Regionstyremøte NMF Rogaland 
 
Dato 11.12.2019  
Møtenr. 8 
Sted Kontorlokalene til NMF Rogaland 

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

Egil M. Johannessen, Gudny Drangeid, Karina Vigdel, Gunn 
Marit Solli,  
 

Fra administrasjonen Lilli Anne J. Grong og Jonas S. Rogne kl 17.30-18.00 sak 98/19 
Forfall Marius Eie Barka, Astrid H. Ove, Leif Helge Olsen, Kenneth 

Stokness, 
 

Godkjenning 
Innkalling godkjent. 
Agenda godkjent. 

Referatsaker 

95/19 Orientering fra administrasjonen 
Sak ang. RM 2020 til eventuelt. 
Orientering fra administrasjonen ble ikke behandlet i møtet. 

 
Vedtak: 
Eventueltsak godkjent. 

Vedtakssaker 
 

96/19 Budsjett 2020 

Prosjektene i budsjettet ble gjennomgått. Budsjettet viser et overskudd på kr 35 020,-  
Dette kan være noe misvisende da det er budsjettert å bruke kr 180 000,- i egenkapital. 
Egenkapitalen ligger inne som tilskudd i prosjektene. I realiteten skulle budsjettet vist  
-kr 144 980. 
 

Vedtak:  
Budsjettet ble vedtatt og oppsatt budsjett viser kr 35 020,- i overskudd. 
Vedtaket innebærer tilskudd fra egenkapitalen til følgende prosjekt: 
Landsmøtedeltakelse for hele styret kr 50 000,- 
Akustikkmålinger kr 50 000,- 
Støtte til rekrutteringstiltak kr 50 000,- 
Musikalske tiltak i Dalane kr 30 000,- 
 
 

97/19 JAN-AM 
Evaluering av JAN-AM 2019 
Regionstyret er stort sett fornøyd meg gjennomføring av arrangementet og stiller seg bak 
evalueringen som er sendt til hotellet.  

• Atlantic Hall er en god sal å spille i.  

• Kjekk samling med middag, band og høy deltakelse. 
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• Sammensveisende og kjekk dag for regionstyret 

• Godt med publikum frem til lunsj 

• Det må lages en plan for oppbevaring av tomme kasser. 

• Noe varierende kvalitet på lunsjen 

• Honnør til riggegjeng 
 
Flere i regionstyret mener det kunne vært mer underholdning fra korpsene. Hva skal til for 
å motivere korpsene til å innarbeide mer underholdning i fremføringene? Flere premieres, 
pengepremie? Saken tas opp igjen våren 2020 før invitasjon sendes ut.  
 
Band JAN-AM 2020 
Henvendelse fra Haugaland Storband som ønsker å spille på JAN-AM festen 2020. 
 

Vedtak: 
1. Evalueringen tas til etterretning 
2. Haugaland Storband spiller på JAN-AM festen i Haugesund 21. november 2020. 
3. Underholdningsprisen tas opp til diskusjon våren 2020. 
 
 

98/19 RUK 
Evaluering av samling Kampen Skole 
Fungerte i utgangpunktet bra og ha øving i Bjergsted og overnatting på Kampen 
Skole, men samlingsleder følte hun mistet kontrollen når musikantene skulle 
tilbake til skolen etter endt øving lørdag. Dersom samme løsning benyttes ved en 
annen anledning, bør det være to voksne tilstede under øvingen i Bjergsted.  
Pizza til lunsj og kvelds på skolen lørdag er å foretrekke til en annen gang.  
 
Alle musikantene er ikke like gode på å ta imot beskjeder og følge dem. Dersom 
samlingsleder ønsker at dette skap presiseres i informasjon ut til musikanter og 
foresatte til neste samling, sendes en epost til Jonas S. Rogne med innspill til 
tekst. 
 
God musikalsk utvikling fra samling 1 til samling 2.  
 
Evaluering konsert i Kuppelhallen 
Kjekk konsert, men for lang. Til en annen gang max 25 min spilletid til hvert korps.  
Konferansier må få beskjed dersom RUK medlemmer introduserer selv.  
Fint med fellesnummer. Alle musikanter var ikke orientert om sceneplan og det tok 
litt mye riggetid for å få alle på plass.  
Uheldig med en slik konsert 1. søndag i advent da mange har andre planer. Se på 
alternative helger.  
 
Våren 2020 
RUK foreldre får henvendelse ang. drift av Café under RM 2020. Inntjeningen fra 
café går til reiseutgifter, slik at musikantene ikke får flere kostnader enn 
kontingent tilknyttet medlemskapet i RUK våren 2020.  
RUK turné 5.-7. juni: Ryfylkedagene arrangeres denne helgen. Administrasjonen 
undersøker om det er mulig å delta her. Mulig start for turnéen kunne vært en 
park-konsert i Stavanger sentrum eller i Sandnes sentrum. 
 

Vedtak: 
1. Evalueringen fra samlingen på Kampen skole tar til etterretning 
2. Evaluering fra konsert i Kuppelhallen tas til etterretning. Til 2020 er det ønskelig med 
tilsvarende konsert i Haugesund.  
3. Orientering om dispensasjonssøknad tar til orientering.  
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4. Administrasjonen arbeider videre med RUK turné 5.-7. juni 2020.  
 

99/19 Korpskonferansen i Rogaland 

41 påmeldte innen tidsfristen. Distriktsrepresentantene tar en oppfølgningsrunde til korps 
de mener bør melde seg på. Siste frist 1. januar 2020.  
 
Det bør lages en plan B til åpningsforedrag. Daglig leder kontakter Gaute Aadnesen i SSO.  
Et annet alternativ er Bjergsted Blåseensemble som mottok Læringsprisen ved UiS.  
 
 

Vedtak: 
1. Distriktsrepresentantene følger opp korps de mener bør melde seg på konferansen 
2. Daglig leder arbeider videre med åpningsforedrag.  
 

100/19 Retningslinjer for støtte til rekrutteringstiltak 

 
Støtte til rekrutteringstiltak  
 
Regionstyret til NMF Rogaland har fokus på rekruttering av nye medlemmer, og ønsker 
derfor å støtte rekrutteringstiltak som korpsene mener vil føre til medlemsvekst.  
 
Dersom korpset ønsker å iverksette rekrutteringstiltak som har en kostnadsramme ut over 
vanlig drift, åpner det nå seg opp en mulighet til å søke regionstyret om midler for å få 
gjennomført tiltaket.  
 
Alle medlemskorps i NMF Rogaland kan søke, men regionstyret har valgt å legge vekt på 
følgende kriterier:  
• Korpset har få medlemmer og opplever at de sliter med å få rekruttert nye  

• Korpset leverer en forpliktende og gjennomarbeidet søknad som beskriver tiltaket og 
hvordan korpset vil ivareta nye medlemmer  

• Budsjett leveres med søknaden. Dersom tiltaket søker støtte fra andre må dette oppgis.  

• Søknadsfrist 1. mars 2020. Søknadene behandles i regionstyret 11. mars 2020.  
 
50% av tilskuddet utbetales ved tildeling og 50% etter at tiltaket er gjennomført og rapport 
tilsendt administrasjonen i NMF Rogaland. Dersom tiltaket ikke blir gjennomført, må 
mottatt støtte tilbakebetales.  
 
Søknad med budsjett sendes til NMF Rogaland, rogaland@musikkorps.no 
 
 

Vedtak:  
1. Retningslinjene ble vedtatt.  
2. Lenke til rekrutteringstiltak og lenke til tips til søknadsskriving lenkes i artikkelen 
 
 

101/19 Representasjon 
16.11.19 Ralf B. Husebø deltok på Sandnes Skolekorps sin 100 års- jubileumskonsert i 
Fredheim arena. 
24.11.19 Astrid H. Ove deltok på Tuastad og Vormedal sin 60 års – jubileumskonsert i 
Norheim Kirke. 
30.11.19 Egil Johannessen deltok på Skeie Brass sin 30 års-jubileumskonsert i 
Rosenberghallen. 
 
 
 
 
 

mailto:rogaland@musikkorps.no
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102/19 Korpsklynger 

 

Vedtak: 

Gunn Marit Solli, Ralf B. Husebø, Cesilie M. Olsen og Liv Elgheim ønsker veilederopplæring  
i tillegg til administrasjonen. Daglig leder kontakter Astrid H. Ove og hører om hun ønsker 
å bli med på 4 timer veilederopplæring. 
Daglig leder får forslag på aktuelle datoer fra Per Einar Fon/Rune Hannisdal. 

Orienteringssaker 

103/19 Nytt fra distriktene 
Stavanger 
Høy aktivitet med Siddis, Stavanger Open, Jan-Am og Konsert i Kuppelhallen. 
Nyttig å ha stand og være synlig under Stavanger Open. Sommerkursflyer burde vært 
tilgjengelig på stand i tillegg til i konvolutt til korpsene.  
 
Sandnes 
-Jubileumskonsert til Sandnes Skolekorps. Kun 7 musikanter i hovedkorpset. Dette er et 
bevisst valg for at alle skal få musikalske utfordringer. 15 juniorer og 10 aspiranter tyder på 
at korpset er i vekst. Korpset har godt samarbeid med Ganddal Skolekorps. 
-Stangeland Skolekorps får disponere kantinen i det nye rådhuset til juleavslutning. 
Opplever raushet fra kommuneadministrasjonen. 
 
Sola 
Samtlige korps er i gang med julekonserter og juleavslutninger.  
 
Jæren 
2 fullsatte hus med totalt 450 publikummere og 7 medvirkende skolekorps til Jul i 
Skomakergata. Også i år kan forestillingen omtales som en suksess.  
 

104/19 Sommerkurs 

Flere påmeldte i år enn 11 dager etter at påmeldingen var åpnet i 2019: 

• Svart kurs 124 + 17 på venteliste. Det er euphonium, trombone og kornett/trompet 
som har venteliste. 

• Blått kurs 66 

• Rødt kurs: 44 på Klepp og 4 på Karmøy 

• Gult kurs: 38 på Klepp og 2 på Karmøy 
 

105/19 Dirigentnettverk 
Lav deltakelse med 5 stk, men god stemning. Gode innlegg og gode diskusjoner i pausen. 
 

106/19 Sør-Afrikansk øving på Randaberg 
46 påmeldte musikanter innen fristen. Budsjettert med 70 deltakere for å gå i balanse, men 

for mange påmeldte til å avlyse.  

Det er nå åpnet opp for at enkeltmusikanter kan melde seg på.  

107/19 Drill 
Høy aktivitet med flere trenerkurs enn noen gang i 2019. Fortsetter med trenerkurs 

også i 2020. Rogadrill arrangeres 21.-22. mars i Vågenhallen, Sandnes. 
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Eventuelt 

108/19 Eventuelt 
Rogalandsmesterskapet for skolekorps 
Status påmelding: 
37 korps, 22 solister, 11 ensembler, 8 korps til samspillseminar. 
 
Dispensasjonssøknad til behandling i styret 
Korpsene får et begrunnet svar. Daglig leder skriver et svar til godkjenning i AU før det 
sendes korpset.  
 
Pengepremier til regionale konkurranser 
Kr 25 000,- fra Rema 1000 til premier i regionale konkurranser.  
Kr 5000,- til tropper i Rogadrill 
Kr 20 000,- til RM 2020 
 

Vedtak:  
1. Status tas til orientering. Administrasjonen sender ut en påminning før fristen går ut.  
2. Premiefordeling til Rogadrill fordeles etter påmeldingen.  
Til RM 2020 blir premiefordelingen følgende: 
 

RM 2020 - 1. plass i hver divisjon får premie 

Divisjon Brass Janitsjar 

1 4000 4000 

2 3000 3000 

3 2000 2000 

4 1000 1000 

 
 
 
NMF Rogaland, 13/12/19   

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


