Referat regionstyremøte NMF Innlandet
Møtenr.
Møtestart
Møteslutt
Sted

Nr. 1-2020
Søndag 16. februar kl. 10:00
Søndag 16. februar kl. 15:00
Milepelen Hotell & Vertshus, Bunesveien 19, 2120 Sagstua

Tilstede
Fra regionstyret:
Fra administrasjonen:
Forfall:

Liv Bjerke, Dag Otto Jostad, Henning Søbakken, Ole Nyhus, Kristi
Veierød Hinchliffe, Mona M. Lyftingsmo, og Torhild Sørum (vara)
Botolv Gjeldaker
John Harald Gartland (vara) og Jon Arne Borg Engø (vara)

Godkjenning av innkalling
Vedtak:
Innkalling godkjent.
Godkjenning av saksliste
Vedtak:
Saksliste godkjent, med to saker ekstra. Teknisk arrangør HOKK
samlinger og Tildeling av regionstevne for voksenkorps 2021.
Referat fra regionstyremøte 29. – 30. november 2019
Vedtak:
Referat godkjent.

Vedtakssaker
Saksnr.

Sakstittel

534/2020

Regnskap m/prosjektregnskap 2019
Regnskapet ble gjennomgått av DL. Regnskapet viser et lite overskudd i
2019. VO tallene er ikke klare, men hvis disse er som budsjettert vil
resultatet bli ca. 90.000,- i overskudd, som er 80.000,- bedre enn
budsjettert.
Vedtak: Regionstyret tar regnskapet til etterretning.

535/2020

Regnskap pr. 31.01.2020
Regnskapet ble gjennomgått av DL.
Vedtak: Regionstyret tar regnskapet til etterretning. Regionstyret ønsker
at administrasjonskostnadene skal fordeles på hvert prosjekt. DL sjekker
om det er mulig.

536/2020

Regnskap pr. 14.02.2020
Regnskapet ble gjennomgått av DL.
Vedtak: Regionstyret tar regnskapet til etterretning. Regionstyret ønsker
ikke regnskapsrapporter utenom månedsrapport.

537/2020

Varslingsrutiner i NMF
Dette er en sak som skal vedtas på Landsmøtet i 2020. Dokumentasjonen
ble gjennomgått.
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Vedtak: Regionstyret er veldig tilfreds med at dette kommer på plass.
Styreleder gir en skriftlig tilbakemelding til GS og HR.
538/2020

Landsmøte 2020
24.-26. april 2020 på Hell.
DL informerte om at det er mulig for regionen å stille med 6 delegater
på Landsmøtet. Dette avhenger av at alle korpsene i regionen betaler sin
kontingent.
Det er lite trolig at regionens innsendte sak til Landsmøtet om felles
økonomi for hele NMF organisasjonen vil ble vedtatt.
Vedtak: Vi stiller med 6 delegater + DL som observatør. Er det noen fra
regionstyret som ikke kan, vil vara bli forespurt.
Regionen legger inn forslag om underpunkt på landsmøtesaken
«Evaluering av økonomimodellen» der vi foreslår en løpende evaluering
med fokus på likt tilbud til alle medlemmer i NMF.

539/2020

Dirigent HOKK 2020-2021
Administrasjonens forslag er at Martin Kinn får en sesong til i HOKK.
Dette begrunnes med at ting fungerer, og at vi har fått gode
tilbakemeldinger fra både musikanter og foresatte.
Vedtak: Martin Kinn får tilbud om å fortsette som dirigent i HOKK
sesongen 2020-2021.

540/2019

NM arrangementene
Regionstyret lurer på hvordan prosessene rundt tildeling av nasjonale
mesterskap fungerer. Det ble også diskutert hvilke arrangement som
kunne være aktuelle for regionen vår å arrangere.
Vedtak: Regionen sender en henvendelse til Forbundsstyret med
spørsmål om hvordan disse prosessene er. Det vil også bli nevnt hvilke
arrangement som kunne være aktuelle for oss.

541/2020

Korpsklynger
Korpsklynger er startet på Gjøvik og på Elverum. Disse skal ha møte nr.
to i februar/mars. Per Einar Fon besøkte regionstyremøtet, og det ble
gitt informasjon og opplæring av regionstyret.
Vedtak: Arbeidet med korpsklynger fortsetter, og med ønske om
oppstart av en ny klynge høsten 2020, trolig i Gudbrandsdalen.

542/2020

Teknisk arrangør HOKK samlinger 2020-2021
Det hadde ved fristens utløp kommet inn tre søknader. Disse er fra Hov
Musikkorps, Harpefoss Skulemusikk og Østre Gausdal Musikkforening.
Vedtak: Teknisk arrangør på samlingene sesongen 2020-2021 blir fordelt
slik: Hov Musikkorps (september), Harpefoss Skulemusikk (november) og
Østre Gausdal Musikkforening (februar).

543/2020

Regionstevner 2021
Det hadde ikke kommet inn noen søknad innen fristen, men det har
heldigvis kommet en i etterkant. Hundorp Musikklag har søkt om å
arrangere «Korpsmusikk i kulturlandskap» i Sør-Fron 11. – 13. juni 2021.
Vedtak: Hundorp Musikklag får tildelt regionstevne for voksenkorps i
2021.
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Orienteringssaker/referatsaker
Saksnr.

Sakstittel

544/2020

Orienteringssaker
• Dirigentutvikling (regionalt dirigentnettverk)
• Korpsklynge Gjøvik
• Korpsklynge Elverum
• Kommunikasjon
• Ledermøte 24.01 – 26.01 i Bergen
• Innlandsmesterskapene 2020
• HO Drill 2020
• Strategiplan
• Sommerkurs 2020
• Møteplan regionstyret 2019/2021
• Valg på Landsmøte 2020 (valgkomiteens arbeide)
• Tryg forsikring
• Instruktørkurs i drill
• Regioninndeling

Administrasjonens innstilling:
Orienteringssakene tas til etterretning
Vedtak: Regionstyret tar orienteringssakene til etterretning.

Eventuelt
Saksnr.

Sakstittel

545/2019

Eventuelt
Ingen saker

Neste regionstyremøte: lørdag 18. april 2020 på regionkontoret Lillehammer

NMF Innlandet, 18. februar 2020
Referent: Botolv Gjeldaker

Liv Bjerke (sign.)
regionleder
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Botolv Gjeldaker (sign.)
daglig leder

