Referat styremøte 4/20
Møte nr. 4/20
Tid:

Onsdag 3.juni kl 16-19

Sted:

Videomøte (se egen møteinnkalling)

Innkalt:

Ingolf Rokseth, Bjørn Frode Hansen, Bente-Irene Finseth, Øyvind
Berg, Hilde Sveås, Erik Seem, Hege Wold, Jenny Nordaune (1.vara),
Geir Ulseth (DL)
( = Vedlegg)

DAGSORDEN:
SAK 1/20:

Godkjenning av innkalling
Vedtak: Innkallingen godkjent

Ingolf

SAK 2/20:

Godkjenning av dagsorden
Vedtak: Dagsorden godkjent

Ingolf

SAK 3/20:
Referat og orienteringssaker
Alle
➢ Representasjon (avholdt og planlagt): ingen
➢ Status TUK v/nestleder Bjørn Frode Hansen: samling i april ble avlyst, teknisk
arrangør tar samling i januar, supplerende prøvespill: innsending av video,
samlinger i høst er under arbeid, Landsmøte 8.oktober: konsert i Kimen som
tidligere planlagt, avslutning 2021: planlegger turne i Trøndelag
➢ Aktivitetsplan pr.19.mai 2020: går nå fram til og med sommeren 2021 
➢ Adm.oppdatering v/daglig leder ble gitt i møtet, (kommentar fra styret) «det har
vært jobbet godt i NMF i denne tiden», «ønske om en nasjonal kampanje om
rekruttering»

SAK 4/20:

Status Landsmøtet 2020
NMF Trøndelag er vertskapsregion for Landsmøtet i NMF 2020. Det planlagte
Landsmøtet på Scandic Hell i april ble avlyst pga situasjonen rundt koronasmitte. Nå planlegges det å arrangere NMFs Landsmøte på Scandic Hell 9.11.oktober, med samme innhold som tidligere planlagt.
Vedtak:
1.NMF Trøndelag bidrar på Landsmøtet 9.-11.oktober som tidligere
vedtatt. Nødvendige avklaringer med NMF nasjonalt blir foretatt av
administrasjonen.

SAK 7/20:

Regnskapsrapport pr 1.juni
Regnskapsrapport pr.1.juni legges fram i møtet.
Adm.bemerkning: Hell Symposiene, Ungdomskonferansen og TM i
Olavshallen er gjennomført så langt i 2020. NM Janitsjar, TM Drill og
Sommerkurs er avlyst. Landsmøtet i NMF er utsatt (se oppdatert
aktivitetsplan).
Se ellers sak 13/20.
Vedtak:
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Regnskapsrapport pr 1.juni tas til etterretning.
SAK 13/20:

Korona og avlysninger av aktiviteter NMF Trøndelag

NMF Trøndelag ble rammet av regjeringens nedstenging av Norge ved at NM
Janitsjar og TM Drill ble avlyst. Administrasjonen har søkt og fått innvilget
budsjettert inntektstap på disse prosjektene fra regjeringens tiltaksmidler
for frivilligheten. Dermed kan det se ut som prognosen for året vil ligge
omtrent som det opprinnelige budsjettet, forutsatt at høsten går som
planlagt.
Vedtak:
Styret tar prognosen for 2020 til etterretning.

SAK 15/20:

Retningslinjer for internasjonal representasjon NMF Trøndelag
Styret har tidligere oppnevnt en egen arbeidsgruppe som skal legge fram et
forslag til retningslinjer for økonomisk støtte til internasjonal
representasjon for korps og tropper i NMF Trøndelag. Gruppen består av
Bjørn Frode Hansen, Hilde Sveås, Mari Malm Mørkved. Arbeidsgruppen
legger fram sitt forslag i møtet.
Vedtak:
NMF Trøndelag vedtar «Retningslinjer for internasjonal representasjon for
korps, tropper og solister i NMF Trøndelag» som drøftet i møtet.

SAK 16/20:

Trondheim Kommunes Instrumentfond 2020
Trondheim kommune har et årlig instrumentfond for skolekorpsene i
Trondheim. Trønderbrazz kan også søke om midler fra fondet. NMF
Trøndelag administrer fondet på vegne av Trondheim kommune. I 2020 er
fondet på kr 1.150.000,-. Det foreslås en søknadsfrist for korpsene på
1.september, med snarlig saksbehandling og utbetaling av midlene.
Tidligere år har AU i NMF Trøndelag vært saksbehandler på vegne av NMF
Trøndelag, og det foreslås at AU får fullmakt til å være saksbehandler også
i 2020. Administrasjonen skriver en avtale med Trondheim kommune, og
står for all kommunikasjon med korpsene.
Vedtak:
AU i NMF Trøndelag får fullmakt til å være saksbehandler på vegne av NMF
Trøndelag for Instrumentfondet i Trondheim Kommune.

SAK 17/20:

Handlingsplan for NMF Trøndelag
Styret har tidligere oppnevnt en egen arbeidsgruppe som skal legge fram et
forslag til Handlingsplan for NMF Trøndelag. Styreleder Ingolf Rokseth leder
det videre arbeidet med handlingsplanen, og legger fram planer og videre
arbeid i møtet.
Vedtak:
NMF Trøndelag jobber videre med Handlingsplan for NMF Trøndelag som
drøftet i møtet.

SAK 8/20:

Eventuelt

•

Møteplan styremøter 2020: 26.aug., 30.sept.

Ingolf Rokseth
(sign)
Regionleder
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Geir Ulseth
(sign)
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Daglig leder
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