Dato: 16/04/2020 kl 19
Sted: Zoom
Til stede: Eivind H. Hermansen, Knut Johan Onarheim, Ellen Nesse, Gunn Pedersen, Sara
Hamre Sekkingstad, Kåre Stokke, Ole Irgens og Silje Borgen
Forfall: Julie Skeie Olsen

Dagsorden
1) Åpning ved styret
(Møtet ble åpnet ved regionleder Eivind H.
Hermansen)
2) Godkjenning av innkalling
(Innkallingen ble enstemmig godkjent)
3) Protokoll S1/2020
(Protokollen ble enstemmig vedtatt per epost)
4) Godkjenning av saksliste
Sakslisten ble enstemmig godkjent med tillegg av
følgende orienteringssaker: Landsmøte 2020 –
gjennomføring.

Saksliste – vedtakssaker
Saksnr.

Møtenr 02/2020

10/2020

Godkjenning av Årsrapport 2019
Gjennomgang og godkjenning av Årsrapport.
Signering blir sendt via regnskapsfører for elektronisk signering.
Vedtak:
Styret godkjenner Årsrapport for 2019.

11/2020

Godkjenning av Årsregnskap 2019
Gjennomgang og godkjenning av årsregnskap.
Signering blir sendt via regnskapsfører for elektronisk signering.
Vedtak:
Styret godkjenner årsregnskap for 2019.

12/2020

Sommerkurs 2020
Pr. nå går sommerkursene som planlagt, påmeldingsfrist er 15.04.
Oppsummering av deltakere blir klar til styremøte.
Gjennomgang av hva de andre regionene gjør, og hvilken korona
restriksjoner som er pr 16.04. På bakgrunn av dette avgjøres det om vi skal
opprettholde sommerkursene eller hvor lenge vi kan vente før vi evt vi må
avlyse.
Vedtak:
Påmeldingsfristen forlenges til 15.05.2020.

13/2020

HUK– 40 års jubileum
Planlegging av jubileums året 2021 ti HUK.
Jubileet må planlegges. Det må søkes midler til eventuelle ekstra
arrangement for å feire 40 års jubileet.
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Vedtak:
Det settes ned komite som ser på budsjett, hva som skal gjøres og
muligheter for å søke penger hos ulike instanser.
Komiteen er: Kåre Stokke, Silje B, Sara Hamre Sekkingstad og
administrasjonen.
14/2020

HelgePuls
HelgePuls skal i utgangspunktet arrangeres 22. til 24 mai på Voss. Vi er i
dialog med teknisk arrangør og instruktører om mulig å flytte dette til siste
helgen i høstferien. Dette blir avgjort etter hvordan koronasituasjonen er
16.04
Vedtak:
HelgePuls flyttes til siste helgen i høstferien på Voss 09-11.okt

Saksliste – orienteringssaker
Saksnr.

Sakstittel

09/2020

Korona – hva har NMF Hordaland gjort – påvirkning økonomi
Korona har rammet korpsbevegelsen hard. Det går og har gått mye tid til
å håndtere alle omstendigheten rundt denne situasjonen. Og det vil
komme langtidskonsekvenser som vi ikke vet omfanget av enda.
Konkrete ting som er blitt gjort administrativt:
Det er blitt levert ut undersøkelse blant alle 85 Bergen korpsene for
Bergen Kommune. Resultatene er levert inn i en rapport. NMR har sendt
ut en undersøkelse for alle medlemskorpsene i NMF, tilbakemelding fra
denne er enda ikke kommet.
Vi har svart på undersøkelse fra Vestland Fylkeskommune – hvor det er
rapportert inn estimat på virkninger dette har økonomisk og
aktivitetsmessig.
NMF Hordaland har levert inn rapport til nasjonalt som skal til NMR på
hvordan avlysninger ut august kan påvirket vårt regionskontor. Avlysning
av Hordablæsten påvirker oss mest med totalt tapte inntekter på kr 335
000, samt tapte timer og utgifter på kr: 150 000,-. Totalt estimert tap
for NMF Hordaland på kr 745 000,-.
Alle rapportene som er levert er med estimeringer.
NMF Hordaland har også rullet ut alle aktivitetstiltak som nasjonalt har
satt i gang. Kontoret har deltatt på zoom digitale workshops for
korpsstyre og dirigenter.

10/2020

Hordablæsten
Hordablæsten ble etter kommunale og statlige pålegg avlyst.
Utgifter ble: kr 13500 til Ytrebygda Skolemusikkorps for timer som ble
lagt ned før avlysning kom. Timer som administrasjonen har brukt til å
forberede er også gått tapt – dette har en estimert kost på kr 135 000,-.
Grieghallen ble kansellert og pga kontrakt med Bergen Kommune så
slipper vi å betale for sen avlysning.
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Påmeldingsavgift var sendt ut, og de korpsene som hadde betalt skal
automatisk få tilbakebetalt påmeldingsavgiften. Kontrakter med teknisk
stab ble kansellert og dommere informert.
11/2020

Landsmøte 2020 - utsatt
Landsmøte er utsatt på grunn av koronavirus og tiltakene staten har
pålagt. Det er forslag om at landsmøte blir holdt siste helga i september.
Flybilletter er avbestilt. Vi har fått «til gode seddel» hos SAS som vi må
bruke innen 30.11.2020.

12/2020

Landsmøte 2022
Det er gjort vedtak i forbundsstyret til å invitere NMF Hordaland til å
være vertskap for landsmøte 2022.

13/2020

UngDirigient del 2 – utsatt
I første omgang utsatt en måned, men utsettelse til eventuelt høsten blir
avgjort etter hvordan koronasituasjonen er pr 16.04. UngDirigent
utsettes til høsten.

14/2020

Søknad om driftsmidler 2021
Det er søkt til Bergen Kommune og Vestland Fylkeskommune om
driftsmidler 2021. Etter dialog med begge institusjoner, så er det søkt
driftsmidler uten påvirkning av korona situasjonen.

15/2020

Informering fra styreleder om møte med forbundsstyret
Informere hva NMF har gjort ihht korona situasjonen, kontakt med FHI og
kulturdepartementet angående å skaffe en ny krisepakke som kan hjelpe
korpsene våre.

16/2020

Korpsklynger
Komiteen ser på løsninger med hvordan holder kontakt med korpsene i
denne vanskelige tider. Og kommer med innspill, samtidig som de
utvikler korspklyngene.

17/2020

Ekstra styremøte
Regionrådet kaller inn til ekstra styremøte digitalt på zoom i løpet av
begynnelsen av mai.

18/2020

Landsmøte 2020 – gjennomføring
Styret ble orientert om alternative måter å gjennomføre landsmøtet på.
Regionstyret ønsker i hovedsak å gjennomføre landsmøtet som planlagt,
alternativ behandle sakene som haster på et digitalt møte, dersom det
planlagte landsmøtet ikke kan gjennomføres fysisk. Styret synes ikke det
er en god idé å gi fullmakt til et utvidet ledermøte for å behandle
landsmøte saker.
Administrasjonens innstilling:
Orienteringssakene tas til orientering.

Eivind H. Hermansen
Styreleder

Janne-Chr H Rabben
Daglig leder
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