Protokoll -ekstraordinært styremøte
Dato
Møtenr.
Sted

12. mars 2020
2
Video

Tilstede
Fra Regionstyret
Fra administrasjonen
Forfall

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

Godkjenning
Innkalling godkjent.
Dagsorden godkjent.

Vedtakssaker
Saksnr.
5/2020

Sakstittel
Tiltak i forbindelse med korona utbrudd
-

-

Korpsklynge utsettes til situasjonen avklares.
Regionkorps utsettes inntil videre.
Det blir ingen aktivitet og ansamlinger i vår regi frem
til da landsmøtet egentlig skulle vært avholdt 24.
april.
Administrasjonen gis fullmakt i den nåværende
unntakstilstanden til å ta avgjørelser der det ikke er
tid til å samle styret. Styreleder skal kontaktes så
langt det lar seg gjøre.

Orienteringssaker
Saksliste – orienteringssaker
Saksnr.
Sakstittel
6/2020
6.1: Nasjonalt
- NMF hadde videomøte i dag kl. 08:45.
- Epost ble i dag sendt ut fra en nyopprettet epostadresse:
korona@musikkorps.no :
•

KORONA, 12. mars

Koronaviruset har til nå utviklet seg ulikt i landet vårt.
Nå er det klart at viruset sprer seg ukontrollert, og Korona nå erklært
som en pandemi av WHO.
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For å kunne ta vårt samfunnsansvar, og bidra - alt vi kan - til å begrense
spredningen av korona, anbefaler vi derfor NMFs medlemskorps følge
rådet:
Alle korps- og drillaktiviteter avlyses - i første omgang frem til etter
påske – 14. april.
Rådet omfatter både konserter, øvelser, gruppeøvelser, årsmøter og
sosiale aktiviteter.
Men husk:
God egenøving er også både kjekt og bra – husk også å se
dirigent/instruktør som en viktig ressurs!!
-

Virke jobber nå mot departementene for å finne
skadedempende tiltak.
Norges Musikkråd, vil gjøre en undersøkelse av
skadevirkninger korona har for organisasjoner, og de
skrev i epost i dag:

Vi har de siste dagene fått spørsmål fra Frifond-organisasjoner om
hvordan innvilgede tilskudd til avlyste aktiviteter pga Korona-viruset og
helsemyndighetenes og kommunenes anbefalinger og pålegg skal
behandles. Vi er i dialog med Kulturdepartementet, og vil i løpet av
denne uken sende dere våre vurderinger.
Alle ansatte i NMF er sterkt oppfordret til å ha
hjemmekontor ut mars.
Landsmøte er utsatt
Forbundsstyret har hatt videomøte i dag.
6.2: Informasjon fra kontoret
- Force Majeure, det var viktig for oss å vente på et pålegg til å avlyse
for å frita også våre samarbeidspartnere for kontraktsforpliktelser.
- Midtnorsk
Hotell og utstyr er avbestilt
Premier; medaljene får vi ikke brukt opp igjen, men pokalene kan man
få brukt opp igjen. Ingen leie på lokalet.
Nordvesten SF, her fikk vi avbestilt premiene, leie av lokalet vet vi ikke
hva det blir med enda.
Administrasjonens innstilling:
Orienteringssakene tas til orientering.
NMF Nordvest, 10/02/20

Caroline Bjørge
Regionstyreleder
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Anne Uran Larsen
Konstituert daglig leder

