Referat Regionstyremøte NMF Rogaland
Dato
Møtenr.
Sted
Tilstede
Fra Regionstyret
Fra administrasjonen
Forfall

11.03.2020
2
Kontorlokalene til NMF Rogaland
Ralf B. Husebø, Liv Elgheim, Egil Johannessen, Cesilie M.
Olsen, Gudny Drangeid, Karina Vigdel, Astrid H. Ove,
Lilli Anne J. Grong
Gunn Marit Solli, Kenneth Stokness, Marius Eie Barka, Leif
Helge Olsen

Godkjenning
Innkalling godkjent.
Agenda:
-RM 2020 flyttes fra orienteringssak til vedtakssak.
-Eventuelt:
-Egen sak om RUK
-Egen sak om koronaviruset

Referatsaker
20/20 Orientering fra administrasjonen
Siden forrige regionstyremøte har administrasjonen arbeidet med:
• RM 2020
• Korona oppdateringer
• Årsrapport

Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

Vedtakssaker
21/20 Støtte til rekrutteringstiltak
De 9 innkomne søknadene ble gjennomgått.
Kriteriene i utlysningsteksten var styrende ved gjennomgang av søknadene.

Vedtak:
Følgende korps får støtte til rekrutteringstiltak våren 2020:
-Buøy Skoles Musikkorps kr 10 000,-Strand Kr. Juniorkorps kr 10 500,I svaret vises det til retningslinjer for god korpskultur og at korpset skal være åpent for
alle uavhengig av livssyn.
-Vardenes Skolekorps kr 12 000,-Våland Skolekorps kr 7 500,Totalt kr 40 000,Korpsene må i rapporten beskrive gjennomføringen og resultatet av tiltaket.
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22/20 Jæren Korpsfestival
Gjennomgang av søknaden fra Jæren Korpsfestival.

Vedtak:
Regionstyret i NMF Rogaland støtter Jæren Korpsfestival med kr 5 000,Regionstyret ønsker at det fremgår i programmet at arrangementet er støttet av NMF
Rogaland.
Regionstyremedlemmer ønsker å stille på festivalen.

23/20 Årsrapport 2019
Årsrapporten ble gjennomgått.
Følgende oppdateringer må gjøres:
-Marius Eie Barka er utelatt fra oversikten over styremedlemmer.
-Kommunenavnet til Kenneth Stokness oppdateres til Eigersund.
-Distriktnavnet Nordfylket ble diskutert, men blir stående.
-Punktet om RUK på regionkorpssamling oppdateres med at saksofonistene i RUK fikk prisen
for beste gruppe.

Vedtak:
Årsrapporten oppdateres med innspill som fremkom i møtet.

24/20 Regnskap for 2019
Årsregnskapet ble gjennomgått.

Vedtak:
Regionstyret godkjenner årsregnskapet for 2019.

29/20 RM 2020
Arrangementet ble avlyst mandag 8. mars med grunnlag i de da gjeldende restriksjonene
fra Stavanger Kommune angående koronaviruset.
Innspill fra korps er mottatt som omhandler lydopptak og medaljer.

Vedtak:
1. Det åpnes ikke opp for at korpsene kan sende inn lydopptak og få en dommervurdering.
2. Medaljer for RM 2020 deles ikke ut. Medaljen er et bevis på deltakelse, og RM 2020 er
avlyst.

Drøftingssaker
25/20 Beredskapsplan
Beredskapsplanene er lest av styret.
Punktet om beredskap under RM utgikk pga avlysning av arrangementet.

Vedtak:
Beredskapsplanen tas til orientering.

26/20 Korpsklynger
Noe tungt med teoridel på slutten av en lang dag.
Nyttig gjennomgang og diskusjon av casene.
Det kan være lurt å være to på de første klyngene.
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Det ble etterlyst en klarere ramme for gjennomføringen av klyngene.

Vedtak:
1. Administrasjonen lager en plan for gjennomføringen av klyngene.
2. Datoer for klyngemøter tas opp igjen på neste regionstyremøte. Da vet vi gjerne noe om
når hverdagen er tilbake til normalen.

Orienteringssaker
27/20 Nytt fra distriktene
Dersom det er et ønske at korpsene skal purres en gang til fra distriktsrepresentantene så
sendes det ut en ny oversikt over korps som ikke har svart.
I hele Rogaland er det sorg over at RM og NM Janitsjar måtte avlyses på grunn av
koronaviruset.
Jæren (adm. Dette var innspill før møtet, men arrangementene er avlyst)
-Nærbø musikkorps skal ha konsert 21. mars med tittel "Fra Nærbø til Broadway",
-Jæren Showblås skal delta på Gubbiaden 21. mars
-Klepp Hornmusikk skal ha konsert i Storstova 29. mars
Sandnes
Sverre Sigurdson Musikkorps var engasjert til å spille på åpningen av Østerhus Arena,
Sandnes sin nye stadion.
Stavanger
Stavanger Brass Band har fått nytt midlertidig øvingslokale i tidligere Bergeland vgs.

28/20 Representasjon
Ingen representasjonsoppdrag siden forrige regionstyremøte.

30/20 Landsmøte 2020
Informasjon tatt til orientering.

Vedtak:
Orienteringssakene tas til etterretning.

Eventuelt
31/20 Eventuelt

Rogaland Ungdomskorps
1. Rogaland Ungdomskorps skulle hatt ansvaret for kafé under RM og mister nå inntektene
som var grunnlaget for at musikantene ikke skulle betale egenandel til turnéen 5.-7. juni.
2. Formen på regionkorpssamling skal drøftes i musikkonsulentmøte. Mener regionstyret det
samme som i juni 2019?

Vedtak:
1. Regionen tar kostnaden med RUK turnéen 5.-7. juni. Musikantene skal ikke betale
egenandel utover kontingent.
Det presiseres at dette er et engangstilfelle på grunn av dugnadsinntekten som uteble for
2020.
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2. Regionstyret har fortsatt samme innstilling til regionkorpssamling som vedtatt i
regionstyremøtet 12. juni 2019.

Koronaviruset
I lys av situasjon rundt smittespredning av koronaviruset drøftet regionstyret ulike tiltak.

Vedtak
1. Rogadrill avlyses i tråd med helsedepartementets og Sandnes Kommune sine
retningslinjer for å hindre smittespredning.
2. Henvendelse sendes til korps i Rogaland med anbefaling om å avlyse gruppeøvelser,
fellesøvelser og sosiale aktiviteter til etter påske.

NMF Rogaland, 13/03/20

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