Protokoll
Dato
Møtenr.
Sted

10. februar 2020
1
Video

Tilstede
Fra Regionstyret
Fra administrasjonen
Forfall

Caroline Bjørge, Rune Eriksen, Anne Marit Hunderi, Elin
Samuelsen, Mathea Eiken Faksen, Geir Morten Karlsen og Marit
Bratli.
Anne Uran Larsen
ingen

Godkjenning
Innkalling godkjent.
Dagsorden godkjent.

Vedtakssaker
Saksnr.
1/2020

Sakstittel
Varslingsrutiner -høring
-

2/2020

Kommentar: Det bør tydeliggjøres ytterligere at varsling i korps
fortrinnsvis bør skje til styret i korpset, såfremt det ikke er
styret som er grunnlaget for varslingen.

Korpsklynger
-

Vi ønsker å starte opp en klynge i Nordfjordeid.

Orienteringssaker
Saksliste – orienteringssaker
Saksnr.
Sakstittel
4/2020
3.1: Gjennomgang av representasjon av styremedlemmer
- Rune Eriksen har vært på 100 års jubileum på Torskangerpoll Musikklag
og delte ut et innrammet bilde på vegne av NMF.
- Nordvesten M&R Caroline (og Mathea)
- Midtnorsk Mesterskap i Drill, Caroline
- Nordvesten S&F, vi spør Gry Sissel
3.2: Informasjon fra kontoret
• Ansettelser sommerkurs, pågående
• Nordvesten, navneendring -vi ser det an ettersom hva som skjer
med regioninndelingen.
• Midtnorsk mesterskap i drill
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•

Dirigentnettverk -Peter Ettrup Larsen i Sogndal og Molde, det er
viktig med bistand fra styret til promotering.
• Endringer i fylkestilhørighet for kommuner i vår region. Halsa går
inn i Heim Kommune sammen med Hemne til Trøndelag fylke og
tar med seg ett korps. Hornindal går inn i Volda Kommune og
hadde to korps.
• Medlemsundersøkelsen er sendt ut, svarfrist 1. mars.
• Videokonkurransen, det jobbes med de tekniske løsningene
sammen med IT og kommunikasjonsavdelingen. Håper å få dette
klart i løpet av februar.
• Årsrapporten for 2019 er under utarbeidelse og vil komme i god
tid før landsmøtet.
3.3: Informasjon fra styreleder
• Ledermøte i Bergen
• Regioninndeling
- ble tatt opp i plenum og drøftet litt mellom Hordaland og
Nordvest.
- Vi avventer og vil på sikt ha et felles styremøte med region
Hordaland.
- Saken skal først opp på neste regionting før det skal opp på
landsmøte.
• Landsmøte, innspill til kandidater til verv i forbundsstyret skal
inn til valgkomiteen.
• Innkalling av varaer til styremøte, vi kaller inn alle varaer til alle
videomøter. Det er også en fordel når man trenger å vite når
evt. vi trenger representasjon
3.4: Informasjon fra NMF Nasjonalt
• Landsmøtet, nasjonalt dekker regionens utgifter overstigende kr.
10 000,Administrasjonens innstilling:
Orienteringssakene tas til orientering.
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Caroline Bjørge
Regionstyreleder
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Anne Uran Larsen
Konstituert daglig leder

