Innkalling til Regionstyremøte
Møte nr 1
Dato: 13/01/2020
Sted: Video https://conference.videonor.net/nmf/ Velg videorom: nn.nmf@vnor.net
Forfall

Dagsorden
18.30-20.00

NMF Nord-Norge, 07/01/2020

Stefan Bye (sign.)
Styreleder

Christina Solheim Karstad (sign.)
Daglig leder

Saksliste – vedtakssaker
Saksnr.
1/2020

Godkjenning av innkalling - godkjent

Saksnr.
2/2020

Godkjenning av dagsorden - godkjent

Saksnr.
3/2020
Saksnr.
4/2020

Godkjenning av referat fra forrige styremøte - godkjent
Budsjett 2020. Pga. sykdom kom ikke budsjettet ut før jul slik avtalt. Kan
det godkjennes med en kort ukes gjennomsyn, eller er det behov for å
utsette det litt?
Budsjettet godkjennes.

Saksliste – drøftingssaker
Ingen drøftingssaker

Saksliste – orienteringssaker
Saksnr.
05/2020
05.1:
05.2:

Sakstittel
Orienteringssaker
Ansettelse av 50% prosjektkonsulent i Tromsø, Andreas Øvringmo startet opp
6.1, vi ønsker han velkommen!
Status utlysning Nordnorsk mesterskap 2020– to korps har meldt litt interesse,
endelig søknadsfrist er 15.1.
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Per 13.1 er det et korps som har sendt inn søknad. Dersom det ikke kommer
inn flere, vedtas den ene søknaden.
Daglig leder sender en innstilling til styret via mail etter søknadsfrist og
styret tildeler arrangementet via epost.
Til orientering kom det inn en søknad til rett etter styremøte. Begge
søknadene må behandles av styret.
05.3:

Status kontaktarbeid (styremedlemmer orienterer). Har alle
styremedlemmene tatt kontakt med ‘sine’ korps?
•
•
•

Jon vil gjerne reise til sine korps og møte dem direkte. Dette kan gå
inn under klyngearbeidet.
Gull, Jon og Stefan får jevne drypp med tilbakemeldinger. Gisle og
Inger har det på agendaen.
Fordelaktig å få ut info til korpsene før årsmøtene, slik at sittende
styre kan overføre info om dette til nye styrer.

Saksliste – referatsaker
06/2020

Grått kurs 2020. Etter gjennomgang med administrasjon og på bakgrunn
av samtaler på forrige styremøte, er det anbefalt at vi ikke arrangerer
grått kurs i 2020, da dette allerede er litt for send. Det er heller anbefalt
at vi går i gang med å jobbe for et grått kurs eller lignende i 2021.
Styret anbefaler å gå for et arrangement i 2021. Søke mulige
samarbeidspartnere for å få til et arrangement.

Saksliste – eventuelt
Saksnr.
06/2020

Sakstittel
Eventuelt
Nedleggelse av Nord-Norges Musikkforbund og innlemmelse i NMF NordNorge. Gisle informerer om status. NNMF har midler på bok som skal
overføres til et fond. Regiontinget 2021 må vedta hvordan dette fondet
skal forvaltes. Gisle lager et forslag til innstilling for fondsforvaltningen.
Valg til forbundsstyre. Har vi noen kandidater? Styret oppfordres til å
sjekke med kandidater.
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