Protokoll regionstyret
Møtenr 01/2020
Dato: 20/02/2020
Sted: Lars Hillesgate 20A

Dagsorden
1)
2)
3)
4)

Åpning ved styret (Regionleder Eivind H. Hermansen åpnet møte)
Godkjenning av innkalling (Innkalling godkjent)
Protokoll S5/2019 (Protokollen er vedtatt per mail)
Godkjenning av saksliste (Orienteringssak nr 9 ble flyttet til
vedtakssak, saksliste godkjent)

Til stede: Eivind H. Hermansen, Knut Johan Onarheim, Ellen Nesse, Gunn
Pedersen, Ole Irgens og Silje Borge
Forfall: Sara Hamre Sekkingstad, Kåre Stokke, Julie Skeie Olsen

Saksliste – vedtakssaker
Saksnr.

Sakstittel

01/2020

Korpsklynge
Informasjon om korpsklyng – vedta innhold, evt sette opp en gruppe som
lager innhold -og tidsplan.
Informasjon/Presentasjon av Rune Hannisdal
Vedtak: Det opprettes en komite bestående av Ellen Nesse, Beate
Holmefjord, Gunn Pedersen og Janne- CHr H Rabben. Komiteen kommer
med innstilling på innhold- og tidsplan. Det skal jobbes med å utvikle et
godt verktøy og kvalitetssikre temaet for de ulike korpsklyngene.

02/2020

Varslingsrutiner
Gjennomgang av HR ansvarlig i NMF Gro Anita Holvik.
Gjennomgang av høringsuttalelsen.
Vedtak: NMF Hordaland kommer med følgende uttalelsene til dokumentet
«Struktur Varsling i NMF»:
Vi foreslår at det opprettes regionale varslingsutvalg i tillegg til det
nasjonale varslingsutvalget. Da det kan bli mye arbeid for det nasjonale
varsling med en så stor organisasjon som NMF. Målet med de regionale
utvalgene kan være at de tar unna de mindre sakene som kommer inn.
I tillegg forslår vi at det opprettes varslingsansvarlig i regionstyrene som
kan varslingsrutinene i NMF. Da kan regionstyrene bistå daglig leder i
region om det oppstår flere og vanskelige saker. Disse har samme
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oppgaver som DL, drive rådgiving til korpsene og har ingen
beslutningsmyndighet. Når det oppstår saker så må varslingsansvarlig i
regionstyret og DL samarbeide tett.
03/2020

EM Brass
Hvem representerer NMF Hordaland – satt av midler i budsjettet til 2
personer.
Vedtak: Fra NMF Hordaland reiser Kåre Stokke og Eivind H. Hermansen.

04/2020

Hordaamatøren
Sted/tid – gjennomføring – skal vi gjennomføre
Grieghallen; Grieg salen er ikke ledig – Peer Gynt er ikke ledig før 15 Nov.
Oseana: reservert 17.10
Vedtak: Hordaamatøren blir gjennomført i Oseana 17.10.2020
Ny modell for Hordaamatøren 2021 utredes av en komité bestående av:
Ole Irgens, Silje Borge, Janne-Chr. H Rabben og Beate Holmefjord.
Silje Borge er med å arrangere det sosiale på kvelden den 17.10.2020,
sammen med Beate Holmefjord og Janne-Chr. H. Rabben.

05/2020

Vinterpokalen
Søknad om økonomisk støtte til banner med NMF logo
Vedtak: NMF Hordaland gir kr 2000 i støtte til banner for Vinterpokalen.

06/2020

Hordablæsten- to store pokaler til utbedring og gravering
Pokalene til vinnere av Brass og Janisjar i Hordablæsten får en
«vandrepokal» hver. Disse trenger utbedring og gravering
Vedtak: Regionstyret vedtar å ikke ha vandrepokal i Hordablæsten.
Pokalene blir ikke utbedret grunnet meget høy kostnad.

07/2020

Ledermøte VMR 07.03 i Førde
Hvem skal representere NMF Hordaland og har vi innspill til ledermøte?
Vedtak: Ingen representere NMF Hordaland i Førde pga. sted og tid.

08/2020

Lyse ut Årets Miljøskaper på nytt
Ingen søker på årets miljøskaper pris. Lyse denne ut på nytt.
Vedtak: Regionstyret vedtar å utlyse årets miljøskapar på nytt.

09/2020

Søke om å få arrangere landsmøte 2022
Vedtak: Regionsstyret vedtar å sende inn søknad om å få arrangere
landsmøte i Bergen 2022.
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Saksliste – orienteringssaker
Saksnr.

Sakstittel

01/2020

Representasjon
Alvøen 100 års jubileum: Styret var representert ved Sara H. Sekkingstad
og Kåre Stokke
Utdeling av NMF Hederstegn til Ole Johan Årlie ble gjort av Kåre Stokke.

02/2020

Ledersamling for NMF Januar 2020 i Bergen – orientering. Fra NMF
Hordaland deltok styreleder Eivind H. Hermansen, nestleder Sara
Hamre Sekkingstad og daglig leder Janne-Chr H Rabben

03/2020

Vinterpokalen 2020
Vinterpokalen, vestnorsk mesterskap i drill ble arrangert for 11 gang på
Vigdartun i Sveio 8 til 10 februar.
Det var 380 påmeldte utøver fra 24 tropper. Dei fleste troppene fra
Hordaland og Rogaland med det var også tropper fra Østlandet. Det var
333 startnummer på gulvet fordelt på 59 forskjellige drill kategorier. I
tillegg var det rundt 900 publikummere innom for å se på sine håpefulle.
150 utøver overnattet på skolen og fikk alle måltider fra fredags kveld til
søndags ettermiddag servert av flinke foreldre.
Sveio drilltopp har 50 utøvere som alle var på konkurranse gulvet på
Vinterpokalen. Rundt 80 foreldre jobbet dugnad før, under og etter
konkurransen.
Promotert av Vinterpokalen på Facebook side og instagram og det var
opprettet eget snapschat filter under konkurransen.
Det har vært en fin omtale om konkurransen i lokal avisen Vestavind
denne uken.

04/2020

Hordablæsten
Status Påmelding:
Korpsklassen: 72
Solistklassen: 295
Ensembelklassen: 91
Aspirantseminar: ca.200
Nesten alle dommere er på plass. Følger opp der vi mangler. Teknisk
hjelp i år er: Krohnengen Skoles musikkorps, Samnanger skulemusikklag,
Ytrebygda Skolekorps og Fana Musikklag. Fana Musikklag stiller med
lokale til aspirantseminaret, samt en som har ansvar for
dugnadspersonale og sekretariatet. Ytrebygda Skolekorps stiller med en
person- Thore Transeth som har ansvar for logistikk med spillelister,
slagverk, digital dømming, sekretariat.
Krohnengen Brass Band har også fått tilbud om å være teknisk hjelpventer på svar.
Hordablæst arrangementet trenger hjelp fra styret for praktisk
gjennomføring.
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05/2020

NM Brass 2020
NMF Hordaland var også i 2019 teknisk arrangør for Norgesmesterskapet
for brassband. Det var 75 deltakerkorps med i NM brass og
arrangementet ble gjennomført som planlagt. Regionstyret i NMF
Hordaland stilte opp på dugnad sammen med en flott dugnadsgjeng av
tidligere tillitsvalgt og andre som ville hjelpe til under NM. Hellen Skoles
Musikkorps var med som teknisk arrangør. Stavanger Brass Band ble
norgesmester 2020. Eikanger Bjørsvik Musikklag spilte på festkonserten
under ledelse av dirigent Reid Gilje.
Korpsene som er kvalifisert til elitedivisjon i 2021 skal inviteres til møte
med musikksjef og prosjektleder våren 2020. Invitasjon til NM brass 2021
sendes ut 15. juni.

06/2020

Landsmøtesaker
Landsmøtesakene var ikke klar fra forbundsstyret til regionstyremøte.
Ingen orientering.

07/2020

Regionsting – Fylkessammenslåing – hva med oss?
Drøfte hvordan stiller NMF Hordaland seg til at fylkene er blitt slått
sammen.

08/2020

Premiepenger fra Rema 1000
Hver region har fått tildelt 25.000 kr til premiepenger til den mest
profilerte konkurransen – disse pengene vil bli tildelt vinnere i de ulike
klassene i Hordablæsten i region Hordaland.

Regionrådet innstilling: Orienteringssakene tas til etterretning.
Vedtak: Orienteringssakene ble tatt til etterretning.
NMF Hordaland, 20.02.2020

Eivind H. Hermansen
Styreleder
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Janne-Chr H Rabben
Daglig lede
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