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Referat Regionstyremøte NMF Rogaland 
 
Dato 15.04.2020 
Møtenr. 3 
Sted Videomøte Zoom 

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

Olsen, Gudny Drangeid, Karina Vigdel, Astrid H. Ove, Gunn 
Marit Solli, Marius Eie Barka, Leif Helge Olsen, Kenneth 
Stokness (siste del av møtet) 

Fra administrasjonen Lilli Anne J. Grong 
Forfall  

 

Godkjenning 
Innkalling godkjent. 
Agenda: 
-17. mai flyttes som siste sak  
-Melding av sak til eventuelt 
 

Referatsaker 
32/20 Orientering fra administrasjonen 
Siden forrige regionstyremøte har administrasjonen arbeidet med: 

• Hjemmekontor ut april 

• Jevnlige oppdateringer på korona-situasjonen 

• Opprydning etter RM 

• Hjelper korpsene best mulig 

• Daglige oppdateringer på facebook 

• Hyppige videomøter både for musikkonsulenter og daglige ledere/fagsjefer 

• Det er åpnet opp for mulighet for å søke VO-midler for digitale øvelser 

• Dialog med Stavanger Kulturskole om situasjonen 

 
Vedtak: 
 Orienteringen tas til etterretning.  

Vedtakssaker 
 

33/20 17. mai 
Korpsene venter på retningslinjer for 17. mai. I forkant av regionstyremøte mottok vi 
beskjeden om at korpsene i Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg og Klepp kunne spille 
punktkonserter og marsjere som tutti korps. Ingen retningslinjer om øving foreligger, selv 
om henvendelse er sendt til FHI fra NMF 2. april. 
 

Vedtak:  
Regionleder Ralf B. Husebø og daglig leder Lilli Anne J. Grong skriver et utkast til motsvar 
til overlegene. (Red.anm.: Dette svaret ble sendt torsdag 16. april. Fredag 17. april ble 
det sendt som leserinnlegg til Stavanger Aftenblad, Solabladet, Jærbladet, Sandnesposten, 
Bygdebladet og som orientering til NRK Rogaland. Samme dag var daglig leder i NRK 
Rogaland radio og lokalsending, og leserinnlegget var i avisene mandag 20. april) 
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34/20 RUK 
Turné, kontingent og kommende sesong ble diskutert.  
Turné 5.-7. juni er er avlyst på grunn av forbud mot kulturarrangement (til 15. juni i denne 
omgang).  
 

Vedtak: 
1. Kontingenten for RUK medlemmene reduseres til kr 500,- for våren 2020 på grunn 

av redusert aktivitet 
2. Det er ønskelig å fortsette med konserter som alternerer mellom Stavanger og 

Haugesund. Konserten bør fortrinnsvis være sesongens 3. samling for at ny 
besetning skal bli samspilt. 3. samling er i en normal sesong i januar. 

3. Årets turné utsettes til våren 2021 
4. Dersom utenlandsturné skal planlegges må dette gjøres med lang tidshorisont 

 

35/20 Sommerkurs 
Fem musikanter har meldt seg av innen fristen for kostnadsfri avmelding. Påmeldingen har 
stått nesten stille siden 12. mars. Svart kurs og rødt kurs Klepp er fulltegnet, gult kurs 
Klepp nær fulltegnet og blått kurs har over 90 påmeldte. Gult- og rødt kurs på Karmøy har 
liten påmelding. Administrasjonen har god dialog med kursstedene.  

 
Vedtak:  
 

1. Påmeldingsfrist og kostnadsfri avmelding utsettes til 15. mai i påvente av nye 
retningslinjer som skal foreligge i starten av mai.  

2.  Korpsene oppfordres til å melde seg på som vanlig. Per 15. april er vi usikre på om 
gult og rødt kurs på Karmøy kan gjennomføres på grunn av liten påmelding. 

3. Administrasjonen oppdaterer informasjonen på hjemmeside og deler på facebook.  
 

Drøftingssaker 
 
36/20 JAN-AM 
Målsetning for Jan-Am, underholdningspris og underholdningskriterier ble drøftet.   
  

Vedtak:  
1. Målsetning for konkurransen 
Jan-Am skal framelske kreativ konsertproduksjon og publikumsbyggende virksomhet. 
Konkurransen skal være et holdepunkt og musikalsk øvingsmål i korpssesongen for 
janitsjarkorps i Rogaland og omegn. Konkurransen skal tilby vennskapelig og uhøytidelig 
kappestrid samt bygge relasjoner korpsene imellom. 
2. Underholdning 
I stedet for en underholdningspris, skal det for Jan-Am 2020 deles ut tre 
underholdningspriser på tvers av divisjonen i konkurransen.  
Underholdningsprisen deles inn i gull, sølv og bronse. Med denne inndelingen kan det være 
lettere for dommeren og trekke frem ulike typer underholdning. 
3. Administrasjonen har noen ekstra premier og diplomer i bakhånd slik at det er mulig å 
dele ut spontane premier. 
 

Orienteringssaker 
37/20 Nytt fra distriktene 
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Stavanger 
Epost ble sendt til alle korpsene i Stavanger, Randaberg og Sola 15. april.  
 
Sandnes 
Regionleder Ralf B. Husebø, har ringt rundt til korps.  
-Korpsene vil klare seg selv om noen dugnader forsvinner.  
-Noen korps har ikke hatt aktivitet. 
-Korpsene får beholde inntekten fra tilsynsvakter dersom de rydder i nærmiljøet. 
 
Dalane 
-Venter på retningslinjer for øving 
-Noen korps har digital undervisning 
-Fokus på å beholde musikantene 
 
Ryfylke 
-Noe digital undervisning en til en 
-Grupper på 5 musikanter har spilt utenfor aldershjemmet 
-17. mai er en viktig inntektskilde for korpsene som i år går tapt 
 
Haugesund/Nordfylket 
- Venter på retningslinjer for 17. mai og øving 
 
Jæren 
-Epost sendt til alle korps. Respons fra over halvparten. (Se eget vedlegg for alle 
tilbakemeldinger.)  
Felles for tilbakemeldingene: 
- Venter på retningslinjer for øving 
- 17. mai er en viktig inntektskilde for mange korps 
- Skolekorpsene har øvelser via digitale plattformer 
- I påsken øvde og spilte Frøiland skolekorps utenfor omsorgsbolig med sine 11 musikanter. 
- Små ensembler fra Bryne Musikkorps har spilt utenfor aldershjem og boliger 
 
 

38/20 Status økonomi 
- Ingen kommentarer til revisjonsrapporten.  
- Dersom alle arrangement i NMF Rogaland avlyses til og med august taper regionen 

kr 427 000,- i henhold til budsjett. 
- NMF Rogaland får beholde stillingsandelen for NM skolekorps brass. 
- Det søkes Lotteri- og Stiftelsestilsynet om kompensasjon for tapte inntekter på 

Rogalandsmesterskapet og Rogadrill.  
 

39/20 Møte mellom regionledere og forbundsstyret  
Møte mellom regionledere og forbundsstyret 03.04.2020.  
Landsmøte og orientering omkring koronasituasjonen var tema.  
 

40/20 NM skolekorps brass 2020  
NM skolekorps brass 2020 ble avlyst i møte 15.04.20. Informasjon til korpsene ble sendt 
16.04.20. 
 

Vedtak:  
Orienteringssakene tas til etterretning. 
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Eventuelt 
41/20 Eventuelt 
1. Informasjonsflyt og informasjon 
Regionstyret i NMF Rogaland savner mer informasjon og synlighet i media og i sosiale 
medier om hva organisasjonen NMF arbeider med i denne situasjonen vi er i.  
Daglig leder formidler dette administrativt til generalsekretær og regionleder Ralf B. 
Husebø tar dette opp med president. 
 
2. Neste møte 
Neste møte settes til onsdag 6. mai kl 17.30. Dette vil også bli et videomøte. 

 
 
NMF Rogaland, 21/04/20   
 

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


