Innkalling til Regionstyremøte
Møte nr 4
Dato: 04/05/2020

Sted: Teams – NMF Nord-Norge regionstyre

Dagsorden
18.00-19.30 (merk: en halvtime tidligere enn vanlig)
NMF Nord-Norge, 28/04/2020

Stefan Bye (sign.)
Styreleder

Christina Solheim Karstad (sign.)
Daglig leder

Saksliste – vedtakssaker
Saksnr.
22/2020
Saksnr.
23/2020
Saksnr.
24/2020
Saksnr.
25/2020

Godkjenning av innkalling – godkjent
Godkjenning av dagsorden – godkjent
Godkjenning av referat fra forrige styremøte - godkjent
Godkjenning av forslag til vikarløsning mens DL er i mammapermisjon - Godkjent

Saksliste – drøftingssaker
Saksnr.
26/2020

Forslag til ny dato for landsmøte, 9-11 oktober. Avholdes i Stjørdal. Hvem kan reise, nå
som datoen er endret?
Stefan, Jon, Ida(observatør), Sigrun. Plass til to til.

27/2020

Synlighet. I koronatid har det gått ut mye info og vi har kommet noe tettere på
korpsene og dirigentene gjennom nye digitale plattformer som Zoom, hvor alle kan se
hverandre og det kreves kun en invitasjon for å delta. Administrasjonen er i gang med
å nå tak i flere korps, får oppdatert kontaktinfo. Hvordan er statusen for
kontaktarbeidet som styret har planlagt å gjennomføre? Fungerer det, eller bør vi
endre strategi?
Store webinar et par ganger i året som er temarelatert. Mindre klyngeinspirerte
møter kan være oftere.
Forts.
Stefan har ringt alle korpsene og kommet tett på. Det er telefonsamtalen som gjør at
vi når fram. Ønsker at alle i styret gjør dette. De som ikke er komfortable med å
prate, eller som ikke rekker over sine korps, sier ifra, så kan det delegeres videre.
Sette en frist for når dette skal gjøres.
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Sende manus for infooppdatering til styremedlemmer. Være på tilbudssiden og ta
oppfølgingsmøter med de som trenger det.

28/2020

Stefan deltar på ledermøte for regionledere 7. mai. Innspill til saker som bør tas med?
Gjerne flere digitale ressurser. Ønsker om for eksempel digitale dirigentnettverk.

Saksliste – orienteringssaker
Saksnr.
29/2020

Sakstittel
29.1 Status aktiviteter og korona. Hva skjer med sommerkurs?
Svært krevende å overholde smitteverntiltak på kveldstid, fritid og bespisning samt ha
svært hyppig renhold. Må ha svært mange ekstra personell for å gjennomføre. Stor
økonomisk belastning for NMF Nord-Norge og en stor risiko. Toppenkurset er avlyst. Helt
andre kostnader for gjennomføring.
Ønsker om å få til noen digitale alternativ. Ida foreslår for eksempel noe for aspiranter,
god erfaring med det, eller instrumentrelaterte minikurs.
Styret ønsker at sommerkursene avlyses slik de er nå.

Saksliste – eventuelt
Saksnr.
30/2020

Sakstittel
Gisle orienterer om status i NNMFs avvikling. Gisle leverer endelig forslag til
avviklingsstyret.
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