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Innkalling til Regionstyremøte 

Møte nr 2 
 
Dato: 24/02/2020 
Sted: Video https://conference.videonor.net/nmf/   Velg videorom: nn.nmf@vnor.net  

 
 

Dagsorden 
18.30-20.00  

 
 
NMF Nord-Norge, 17/02/2020   
 
 
 
Stefan Bye (sign.)                                                        Christina Solheim Karstad (sign.) 
Styreleder                                                                     Daglig leder 
 
  

Saksliste – vedtakssaker 
Saksnr. 
7/2020 

Godkjenning av innkalling – godkjent 

Saksnr. 
8/2020 

Godkjenning av dagsorden – godkjent 

Saksnr. 
9/2020 

Godkjenning av referat fra forrige styremøte - godkjent 

Saksnr. 
10/2020 

Innspill til landsmøtesak – evaluering av NMFs økonomimodell  
 
NMF Nord-Norge sender inn et innspill:  
 
Det foreslås at nåværende økonomimodell utvikles fra kun å omfatte kontingentfordeling til å 
omfatte en form for fordeling som sikrer en forsvarlig drift av alle regionene slik at alle har nok  
handlingsrom til å jobbe med økt formålsrealisering i nødvendig utstrekning. Det foreslås 
utarbeidet en fordeling som baserer seg på minimumsbehov og driftsforutsetninger og bør ideelt 
sett være basert på økt formålsrealisering (både nasjonalt og regionalt i samarbeid) og ikke 
primært på regionenes andel av medlemskontingent. Målet er at alle regioner skal kunne gi et 
likeverdig, men ikke nødvendigvis likt tilbud til alle medlemmer. 
 
Hvis mulig er det ønskelig å få gjort noen beregninger på hva det koster per medlemshode per 
region for å tydeliggjøre de ulike behovene for regionene. Det foreslås også å lage et 
ønskebudsjett for å konkretisere hva et minimumsbehov for NMF Nord-Norge vil være. 
 
Stefan skal ha en samtale med styreleder i NMF Innlandet, som også har sendt inn et innspill til 
landsmøtesak om evaluering av økonomimodell.  

 
11/2020 Utlysning stevner 2021 bør gå ut snart. Skal vi lyse ut NMF Nord-Norge 

voksenkorpsstevne eller Nordnorsk Musikkstevne (slik foreløpig ønsket og som etter 
kalenderen skulle vært i 2021), når kriterier for videreføring etter NNMFs avvikling ikke 
er avklart enda? 
 
Det utlyses voksenkorpsstevne for NMF Nord-Norge.  
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12/2020  
Frist for påmelding til landsmøte (korrigeres til 5 delegater). Bekrefte hvem som 
meldes på. 
Stefan, Ida, Sigrun, Jon. En til må reise. 

Saksliste – drøftingssaker 
Saksnr. 
13/2020 

Varslingsrutiner NMF. Styret bes å komme med innspill til dokumentene. 
Varslingsrutinene skal vedtas på Landsmøtet. Styret sender inn innspill, se siste side. 

14/2020 Regionting 2021. Drøfte tid og sted for neste regionting. 
 
På grunnlag av de rammene vi har bør vi sikre best mulig geografisk spredning av 
delegater og lavest mulig egenandel. 23-25.4 i Tromsø 
 
Ønsker om fagseminar: Korpssamarbeid, klynge og hjelp til styrearbeid.   

15/2020 Behov for revidering av reglement for NNM. Kan administrasjonen utarbeide forslag til 
endringer, basert på nåværende reglement og presentere til neste styremøte for 
gjennomgang?  
 
Administrasjonen legger fram et forslag til gjennomgang til neste styremøte 

Saksliste – orienteringssaker 
Saksnr. Sakstittel 
16/2020 Orienteringssaker 

16.1 Status: Økt formålsrealisering i NMF Nordnorge – Christina orienterer. 
16.2 Tanker etter forrige ledermøte. Ida orienterer- Vi må være mer synlige! 
16.3 Status aktiviteter i NMF Nord-Norge: Kommer skriftlig i referat, da møtet 
var på overtid. Se siste side. 

• Nordlysdrilliaden 2020:  

• Regionkorpsene per 24. 2, noen har hatt samling og noen skal ha.  

• Påmelding sommerkurs 2020 
 

  

Saksliste – referatsaker 
17/2020 Det kom en til søknad til tildeling av NNM etter forrige styremøte. Begge 

kandidatene var svært ønskelige, og det ble foreslått et av hvert sted 
2020 og 2021 samt at begge arrangørene oppfordres til å søke på nytt for 
2022/2023. Styret må bekrefte at følgende tildeling er gjort etter 
loddtrekning: Sortland i 2020 og Leknes 2021. 

  
 Bekreftes av styret 

 

Saksliste – eventuelt 
Saksnr. Sakstittel 
18/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eventuelt – framlegg av mulige kandidater til forbundsstyret.  
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13/2020 Innspill til NMFs Varslingsrutiner  

 
• Det er kanskje litt mange mellomledd mellom hendelse og reaksjon? Det kan 

komme tydeligere frem hvem man skal henvende seg til. På denne måten er det 
mindre risiko for at saken blir liggende fordi det tar for lang tid å orientere seg. 

• Varslingsrutinene er svært omfattende, og det er mye tekst å sile før man finner 
fram. Det må foreligge en kort- og lettfattelig beskrivelse av framgangsmåte og 
hvem man skal kontakte når uhellet først er ute (en slags nødplakat), og så kan det 
finnes en mer utfyllende beskrivelse i tillegg. 

 
Anett formulerer et par linjer om når det skal anmeldes, hvem og når hvem som har 
bemyndigelse til å anmelde i hvilke tilfelle og noe om vurderinger i hvert enkelt tilfelle. 
 
 
 
 
16.3/2020 Status aktiviteter i NMF Nord-Norge: 
 

• Nordlysdrilliaden 2020:  
o God påmelding til konkurransen og vil har fått tilskudd til gjennomføring fra 

Tromsø kommune. Bruk av ny påmeldingsportal program.no gjør 
påmeldingen mye enklere og mer oversiktlig. 
 

• Regionkorpsene per 24. 2, noen har hatt samling og noen skal ha.  
o NoJa: Flott samling i Sandnessjøen 21-23.2 med fint samarbeid med teknisk 

arrangør som også hadde egen avdeling med konsert.  
o ToNN: Ny dirigent i Troms, Maria Tollefsen og ny leirsjef, Ida Pettersen. 

Fortsatt en stor rekrutteringsjobb å gjøre, men det var veldig positiv 
stemning og dette er et godt grunnlag for at flere skal ønske å være med. 

o Finnmark Regionkorps. Skal være samling i Kjøllefjord i april. Korpset får ny 
og engasjert dirigent og vi er veldig spent på hvordan dette blir.  
 

• Påmelding sommerkurs 2020 
o Det er god påmelding til kursene i Mosjøen, ikke like god i Troms eller 

Finnmark. Her trenger vi at styret er gode ambassadører for sine 
korpsgrupper for å få med flere.  

 
Les om kursene her: https://musikkorps.no/sommerkurs-i-nord-norge-2020/ 

 

https://musikkorps.no/sommerkurs-i-nord-norge-2020/

