Dato: 15/06/2020 kl 17:30
Sted: Lars Hillesgate 20A

Protokoll regionstyre
Dagsorden
1) Åpning ved styret (Regionleder Eivind H. Hermansen åpnet
møte)
2) Godkjenning av innkalling (Innkallingen ble godkjent)
3) Protokoll S2/2020 (Protokollen er tidligere vedtatt per mail)
4) Godkjenning av saksliste
Til stede: Eivind H. Hermansen, Sara H. Sekkingstad (via zoom), Ole
Irgens, Kåre Stokke, Knut-Johan Onarheim, Ellen Nesse, Gunn
Petersen, og Silje Borge.
Frafall: Julie Skeie Olsen

Saksliste – vedtakssaker
Saksnr.

Møtenr 03/2020

15/2020

Godkjenning av revidert budsjett 2020
Korona har ført til flere avlysninger, og nye prosjekter. Det er søkt om
erstatning og midler fra ulike statlige og private aktører. Vi fikk innvilget
søknaden til lotteritilsynet fra krisepakke 1 for å dekke tap ved
Hordablæsten. Innvilget sum er Kr 389 468.
Vedlagt er oversikt over nytt budsjett.
Vedtak: Styret godkjenner revidert budsjett 2020.

16/2020

Startklar!
NMF Hordaland har laget ulike oppstarts seminar for skolekorpsmusikanter i
ulike aldre. Dette er dagkurs for 3 ulike aldersgruppe. Dette er kurs som har
søkelys på å komme i gang og være klar til skolekorpset starter opp igjen.
Innhold er samspill og gruppespill - og musikkglede!
Kurset heter Startklar!
Kurs nr 1:
3 dagers tilbud for 14 til 19 åringer, dagskurs, uten overnatting. Der de selv
kan velge et valgfag som produksjon, komposisjon og dirigere, ved siden av å
spille på sitt instrument. Det blir gruppeøvinger og samspilløving. Egenandel
på dette er kr 750. Det er profesjonelle instruktører og musikalsk leder.
Dette vil skje i Lundgaarden kulturarena.
Kurs nr 2:
2 dagers kurs for alderen 11 – 14 år. Dette blir holdt både i Alver og Bergen
Kommune. Et for brass og et for janitsjar. Det blir gruppespill i større gruppe
og samspill med hente-konsert. Det er en egenandel på kr 500 pr deltaker.
Kurs nr 3;
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Aspirantseminar. Dette er et seminar med gehørspill. Dette blir hold både i
Alver kommune og Bergen Kommune. Dette kurset passer for den som har
spilt 1-2 år og har lært minimum de 5 første tonene Det er en egenandel på
kr 100 pr deltaker.
Det har vært fokus på å tilby lærere og instruktører som ikke fikk være med
på sommerkurs, en jobb med Startklar!.
Det er samkjørt pris på kurset med andre kurs i regi av NMF.
Det er søkt om kr 271 325 hos Gjensidige Stiftelsen til dette prosjektet.
Det er allerede over 80 påmeldte pr 10.06. Det er lagt til en kost på kr 40 000
for uforutsette utgifter, denne utgiften var ikke med i budsjettet til
Gjensidige Stiftelsen. Se vedlagt budsjett for arrangementet.
Vedtak: NMF Hordaland setter i gang med Startklar! Det søkes om tilskudd fra
Bergen kommune!
17/2020

Møteplan – høst 2020/vår 2021
På grunn av utsatt landsmøte, blir det endringer i møteplanen for høsten
2020. Forslag til oppdatert møteplan blir lagt frem på møte.
September:
Fredag 25. Styreseminar
Lørdag 26. Styreseminar
Oktober:
Fredag 9. Landsmøte
Lørdag 10. Landsmøte
Søndag 11. Landsmøte
November:
Torsdag 5. november Styremøte
Desember:
Mandag 7. desember Styremøte (Vedta budsjett)
Vedtak: Ny møteplan godkjent

18/2020

Korspklynge – workshop – Bedre korps
Invitasjon er sendt ut og oppstart 9. september i Bergen. I første omgang blir
det en workshop for korps i Bergen. Se vedlegg for invitasjon. Om det blir
mange påmeldte så må vi leie lokale for å gjennomføre kurset.
Vedtak: NMF Hordaland gjennomfører korpsklyngen, og leier lokal om
nødvendig for å få gjennomført workshopen.

19/2020

HUK Utenlandstur
Komiteen og administrasjonen i Hordaland planlegger utenlandstur for HUK i
palmehelgen (08.04-11.04) 2022. Vi velger ikke å gå for 2021 med tanke på
korona og tiden det tar å planlegge.
ØST anbefaler å reise i Øst-Europa. Det er viktig å ha kontakt med
ambassaden, finne musikkskoler/ konservatorier vi kan ha konsert med og
bruke en lokal musikant til å være solist.
En del av viktige forberedelser til en slik tur er en rekognoseringstur. Dette
for å være sikker på at vi har et bra hotell, konsertlokaler, kontakt med
ambassade og musikere. Dette tar vi sikte på å gjøre høsten 2021. Grunnet å
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tilgang og kontakt med myndigheter/ambassade så tilrår det at dagligleder
og musikkonsulent tar denne turen.
Musikantene i HUK betaler mesteparten av turen selv.
Vedtak: Styret godkjenner:
• At planleggingen settes i gang
• Det skal innhentes tilbud på mulig reisemål
• Opplegg for turen skal legges frem for musikanter og forelder (en
kostnadsoversikt)
20/2020

B-sak

Saksliste – orienteringssaker
Saksnr.

Sakstittel

19/2020

Representasjon
Årsmøte i Amatørkulturrådet i Bergen: Eivind H. Hermansen

20/2020

Hordaamatøren
Påmeldingsfristen er 14. juni, pr 10.06 har vi 8 påmeldte korps. Vi
trenger 10 får å ha økonomi til å gjennomføre arrangementet. Vi
planlegger arrangementet som om det skal gå som normalt, men med
forbehold om eventuelle smittevernsrestriksjoner.

21/2020

Ung Dirigent
Det var 6 av 12 som deltok på 2.samling med Ung Dirigent.
Samlingen ble flyttet fra første helgen i mai til første helgen i juni
grunnet koronaviruset. Kurset ble gjennomført i lokalene Lungegaarden
kulturarena med Trond Husebø som mentor.
Vi hadde i denne samlingen et praksisensemble lørdag og søndag.
Vanligvis har vi kun en dag, men vi ser verdien av å ha det fordelt på 2
dager når det gjelder utvikling. I forkant av samlingen hadde Trond
Husebø et zoomtreff med deltakerne. Dette er noe han ønsker å
videreføre.
Vi har også snakket om at han bør ha en tettere oppfølging mellom
samlingene for å påse at deltakerne har praksis i sitt eget skolekorps.
Administrativ leder var Astrid Eide.

22/2020

HUK- prøvespill
Ble gjennomført lørdag 6.juni sammen med Arvid Anthun i
Lungegaardens kulturarena. Det var 9 som stilte fysisk og 9 som sendte
inn video. Status på antall som er blitt godkjent er ikke klart enda. Vi
ser det er få på treblåsere som prøvespiller og denne gruppen begynner
å bli litt kritisk for å ha en jevn besetning. Det vil bli sendt ut en epost
til alle som jobber med treblås med spørsmål om de har elever de mener
bør prøve seg.

23/2020

HUK – 40 års jubileum
Komiteen har hatt møte og ble enig om at det blir hold en større
konserter ved alle samlingene HUK har i 2021. Vi prøver å finne større
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egnet lokale – slik at vi kan ha en større konsert enn hentekonsert (som
er vanlig). Vi prøver også å involvere et lokalt korps til disse konserten.
HUK skal spille på Hordablæsten sin festkonsert i 2021
Vi planlegger å avslutte jubileumsåret med en stor konsert i
Håkonshallen søndag 29.11.2021.
24/2020

NM Brass 2021
Invitasjonene går ut som planlagt 15. juni kl. 13. Vi planlegger dette
arrangementet som om det skal gå som normalt, men med forbehold om
eventuelle smittevernsrestriksjoner.

25/2020

Digitale infomøter fra NMF Hordaland
Det ble invitert til 8 informasjonsmøter digitalt, og vi hadde påmeldte til
å gjennomføre 7 av møtene. Det var representanter fra styret og hele
administrasjonen ved hvert møte. Korpsene som deltok, gav positive
tilbakemeldinger både på informasjonen som ble gitt og at vi hadde
møter.
Møtene varte i 30 minutter på den digitale plattformen Zoom. På
møtene informerte vi om NMFs arbeid og pågående prosesser omkring
vår aktivitet og hva vi gjør med tanke på korpsenes situasjon.
Temaer som ble gjennomgått var:
Hvordan går det? Ta vare på medlemmene – hva kan vi gjøre? Øvinger –
tips og råd, 17. mai og Økonomi/Søknader
Hva kan NMF bidra med videre?

26/2020

Informasjon om korona situasjonen
Bergen og Alver kommune åpner ikke opp skolene for øving før
sommerferien. NMF har vært kontinuerlig kontakt med Bergen Kommune
angående utfordringene om stengte skoler for våre korps.
Fylkeskommune har åpnet opp videregående skoler for øving.
Det kommer en krisepakke nummer 2 i slutten av juni. Der kan korps
søke om krise støtte.

27/2020

B-sak orientering

28/2020

Sommerkurs 2020
Med bakgrunn i regjeringens gjeldende retningslinjer, ble årets
sommerkurs avlyst. Med det omfattende krav til smittevern og avstand,
var det dessverre ingen mulighet for å kunne gjennomføre
sommerkursene på forsvarlig vis. Avgjørelsen er tatt i dialog med både
lokale og sentrale helsemyndigheter. NMF Hordaland spilte inn til
nasjonalt at vi ønsket at sommerkursene ble avlyst. Avlysningen var en
felles nasjonal avgjørelse.

Administrasjonens innstilling:
Orienteringssakene tas til orientering.

Eivind H. Hermansen
Styreleder
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Daglig leder
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