Protokoll
Dato
Møtenr.
Sted

07.-08. desember 2019
5
Quality Hotel Waterfront, Ålesund

Tilstede
Fra Regionstyret
Fra administrasjonen
Forfall

Styreleder Caroline Bjørge, nestleder Rune Eriksen, Geir Morten
Karlsen, Anne Marit Hundrei, vara Marit Bratli
Konstituert daglig leder Anne Uran Larsen
Elin Samuelsen, Mathea Eiken Faksen.

Godkjenning
Innkalling godkjent.
Dagsorden godkjent.

Vedtakssaker
40/2019

Økonomistatus pr. 31. oktober 2019
Ønsker mer spesifiserte tall til senere.

41/2019

Jf. Sak. 45/2016 om fullmaktsmatrise med beløpsgrense
Regionstyret slutter seg til det fremlagte forslaget med følgende vedtak:
• Beløpsgrense for å godkjenne faktura/utbetalinger blir satt til kr.
100 000,• For å utbetale faktura på over 100 000,- må denne godkjennes av
daglig leder i NMF Nordvest og Økonomisjefen i NMF.

42/2019

Budsjett 2020
Styret vedtar forslaget til budsjett slik det er fremlagt.
- Økte lønnskostnader er følgene av økt aktivitet høst 2019 som
videreføres til 2020 slik som drillprosjekt og ung dirigent og ungt
lederskap.
- Styret ønsker å søke om ytterligere tilskudd til prosjekter.

43/2019

Gjennomgang av distriktsmøtene
Tilbakemeldinger
- Generell utfordring er rekrutering og holde på medlemmene
- Korpsene er positive til distriktsmøter og synes vi burde ha det
oftere.
- Tilgang på dirigenter er et problem
- Ønsker ytterligere økonomisk støtte
- Utfordringer i samarbeid med kulturskolen
- Korpsdrift er lite brukervennlig
- For lang avstand mellom NMF og korpsene
- Ønsker mer lokalt samarbeid med nabokorps.
Vi tar med oss tilbakemeldingene fra møtene videre.
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44/2019

Administrasjonens korpsbesøk i sør
Positivt for både korpsene og administrasjonen og som vi bør prioritere
mer av.

45/2019

Innføring av Korpsklynger
Styret ønsker å være aktive i å utvikle korpsklyngemodellen videre for vår
region.

46/2019

Videokonkurranse
Konkurransen kan avgjøres på landsstevnet i Trondheim i april.
Styret gir administrasjonen tillit til å utvikle detaljene for konkurransen
videre.

47/2019

Regioninndeling etter fylkessammenslåing til Vestland fylke.
Styreleder skal kontakte Hordaland og se om vi kan finne en felles løsning
som er til det beste for medlemmene i Sogn og Fjordane.

Orienteringssaker
48.1

Gjennomgang av representasjon av styremedlemmer
• Torskangerpoll Musikklag 100 år
• Davik Musikklag 100 år

48.2

Informasjon fra kontoret
• -Utlysing av sommerkurstillingene 2020
• Invitasjon til bidrag; Møre og Romsdal Musikkråd 40 års jubileum

48.3

Informasjon fra styreleder
• Landsmøte 2020, frist for innsending av saker

Vedtak: Saken tas til orientering.
NMF Nordvest, 07.-08./12/19

Caroline Bjørge
Regionstyreleiar
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Anne Uran Larsen
Konstituert daglig leder

