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Referat Regionstyremøte NMF Rogaland 
 
Dato 06.05.2020 
Møtenr. 4 
Sted Videomøte Zoom 

 
Tilstede  
Fra Regionstyret Ralf B. Husebø, Liv Elgheim, Egil Johannessen, Cesilie M. 

Olsen, Gudny Drangeid, Karina Vigdel, Astrid H. Ove, Gunn 
Marit Solli, Leif Helge Olsen, Kenneth Stokness (deler av 
møtet) 

Fra administrasjonen Lilli Anne J. Grong 
Forfall Marius Eie Barka 

 

Godkjenning 
Innkalling godkjent. 
Agenda: 
-Sak 44/20 behandles før sak 43/20  
-Melding av sak til eventuelt 
 

Referatsaker 
42/20 Orientering fra administrasjonen 
Siden forrige regionstyremøte har administrasjonen arbeidet med: 

• Hjemmekontor foreløpig til 17. mai 

• Leserinnlegg 

• Både daglig leder og musikkonsulent har vært i lokalen, NRK Rogaland 

• Holde seg oppdatert på situasjonen 

• Medlemsservice 

• Planer og vurderinger for Dirigentuka som vil bli arrangert i mindre skala 

• Deltakelse på kontrollkomitémøte for å orientere om situasjonen 

 
Vedtak: 
 Orienteringen tas til etterretning.  

Vedtakssaker 
 

43/20 Sommerkurs 
Styret hadde en god og lang vurderingsrunde.  
Regionledere og forbundsstyret skal ha møte 7. mai. 
 

Vedtak:  
1.  NMF Rogaland følger de nasjonale bestemmelsene på om sommerkurs skal gjennomføres 
eller ikke.  
2. Bestemmelsen tas innen 15. mai. 
3. Dersom ikke det fattes en nasjonal bestemmelse, samles regionstyret til ny vurdering 
før 15. mai.  
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44/20 Oppfølging av korpsene 
Regionstyrets medlemmer skal ta en ringerunde til korpsene. I tillegg til spørsmålene i 
forslag til manus, stilles det spørsmål om korpset medlemskontingent. 
Regionstyremedlemmene opplyser også om støtteordninger som OBOS sitt koronafond, 
koronafondet til Sparebanken Vest og Utviklingsprisen med søknadsfrist 25. mai.  

 
Vedtak: 

1. Daglig leder oppdaterer manus og lager googleskjema til bruk for å oppsummere 
samtalene. 

2. Registrerte ledere i korpsene får en sms fra administrasjonen som sjekker at det er 
de som er leder, og som informerer om at de vil bli kontaktet. 

3. Ringerunden bør skje før 17. mai for å motivere til aktivitet etter nasjonaldagen.  
 

Orienteringssaker 
45/20 Nytt fra distriktene 
 
Nordfylket 
Korpsene øver. Noen er frustrert over veilederen og stadige oppdateringer. 
 
Stavanger 
Kun ett korps har gitt respons på epost som ble sendt ut.  
Facebook vitner om aktivitet i mange korps.  
Stavanger Brass Band har en korona-challenge hvor de inviterer korps til å gjøre endringer i 
både tekst og melodi på et innspilt utgangspunkt gjort av SBB.  
Denne deles på facebook som et forslag på aktivitet til etter 17. mai. 
  
Sandnes 
Korpsene øver. Fin og lang artikkel i Sandnesposten om Stangeland Skolekorps.  
Sommerturene vurderes og de fleste har valgt å avlyse.  
Lura Skolekorps har spilt inn video i anledning 1. mai.  
 
Jæren 
Epost sendt til alle korps med spørsmål om hva korpsene skal gjøre på 17. mai. 11 av 17 
korps har respondert. (Se eget vedlegg med tilbakemeldingene) 
Korpsene finner kreative løsninger.  
På 17. mai skal det være bilkortesje på Klepp hvor Bryne Musikkorps og Klepp Hornmusikk 
skal spille (fra lift) ved Øksnevad. Korpsene skal vises på storskjerm.  
Orre Skulekorps – hver musikant skal ha sin traktor.  
Hå – også bilparade.  
 
 

46/20 Veileder og presiseringer  
Veilederen og presiseringer er oppdatert. Alle oppdateringer ligger på 
https://musikkorps.no/oppdatert-dokument-om-oving/ 
 

 
47/20 Utviklingsprisen 2020 
Søknadsfrist 25. mai.  
 

 
48/20 Årshjul/aktivitetskalender 2020-2021 
Årshjulet ble gjennomgått og kan sees her https://musikkorps.no/arshjul-aktivitetsplan-
nmf-rogaland-2020-2021/ 

 

https://musikkorps.no/oppdatert-dokument-om-oving/
https://musikkorps.no/arshjul-aktivitetsplan-nmf-rogaland-2020-2021/
https://musikkorps.no/arshjul-aktivitetsplan-nmf-rogaland-2020-2021/
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49/20 Møte i kontrollkomitéen 
Kontrollkomitéen hadde møte 6. mai for å skrive vurdering av årsrapport og regnskap.  
Daglig leder deltok i starten av møtet for å orientere om korona-situasjonen for korpsene 
og regionen.  
 

 
50/20 Ny Landsmøtedato 
Landsmøte er flyttet til 9.-11. oktober. Sted fortsatt Hell, Trøndelag.  
 

Vedtak:  
Orienteringssakene tas til etterretning. 
 

Eventuelt 
41/20 Eventuelt 
1. Informasjonsflyt  

 
 
NMF Rogaland, 13/05/20   
 

 
Lilli Anne J. Grong (sign.) 
Daglig leder NMF Rogaland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


