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Protokoll 

Møte nummer 4 
 

Dato: 10. juni 2020 

Tid: 19:00 

Sted: video 

  

Tilstede  

Fra regionstyret:  
 

 

Caroline Bjørge, Anne Marit Hunderei, Geir Morten Karlsen, Elin 
Samuelsen, Marit Bratli 

Fra administrasjonen: Jørgen Brecke og Anne Uran Larsen 

Forfall: Rune Eriksen, Mathea Eiken Faksen 

 

 

Godkjenning  
Innkalling godkjent.  
Dagsorden godkjent. 

 
 

 Vedtakssaker 
 
Saksnr. Sakstittel 
12/2020 Revidert regnskap og Årsmelding 

- Godkjent 
13/2020 Status økonomi 

- Med tanke på situasjonen med mange avlyste arrangement så er 
dette ikke så verst. Det er bare en utgift på leie av lokale på 
5000 kr. som ikke er med. 

14/2020 Alternativ sommeraktivitet og søknader om økonomisk støtte 
- Styret vedtar at vi jobber videre med de tre forslagene og at vi 

tar den økonomiske risikoen uavhengig av om vi får 
prosjekttilskuddene vi har søkt om.  

15/2020 Regionting 25. april 2021 
- Det har ikke vært arrangert regionting på Nordmøre, derfor faller 

valget på Kristiansund for 2021. 
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Orienteringssaker 

16/2020 16.1: Informasjon fra kontoret  
- Dirigentnettverkssamling 5.-6. juni 
Vi har fått mange positive tilbakemeldinger etter samlingen som foregikk 
via zoom (videomøte) med Peter Ettrup Larsen. Vi ønsker å høre med 
Peter om han har anledning til å holde en samling til senere. 
- Medlemsundersøkelsen 
Vi venter enda på fritekstsvarene for vår region. 
- Representasjon på sommeraktiviteter 
Sett av datoene nå. 
- Nordvestivalen 24. oktober 2020 
Skal være i Sogn og Fjordane, med Sandane og Gloppen Janitsjar som 
teknisk arrangør. Sett av datoen for å representere. Vi håper at 
smittetallene ikke stiger for mye slik at smittevern må strammes inn. 
- Ferieavvikling og fravær 

 16.2: Informasjon fra styreleder 
- Nytt valg på regiontinget 

 16.3: Ringerunden 
Ikke alle korpsene har fått telefon enda, vi fortsetter å ringe til 
korpsene. 

 16.4: Musikkvideokonkurransen 
- Vi fikk 6 videoer hvorav 4 holdt alle kriteriene. Videoene ble lagt ut i 
dag til avstemming i 7 dager. 

 16.5: Eventuelt 
Ønske om å se nærmere på: 
- Skulle vi hatt en plan for bruk av videomøte fremover 
- Revidering av styret, egenrevidering 
- Vurdere hvor vi (styret) er ut i fra egen handlingsplan 

 
 
Administrasjonens innstilling: 
Orienteringssakene tas til orientering.  
 
 
NMF Nordvest, 10/06/20   
 
 
 
Caroline Bjørge Anne Uran Larsen 
Regionstyreleder Konstituert daglig leder  
 
  

 


