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Referat Regionstyremøte NMF Rogaland 
 
Dato 10.06.2020 
Møtenr. 6 
Sted Videomøte Zoom 

 
Tilstede  
Fra Regionstyret Ralf B. Husebø, Gunn Marit Solli, Liv Elgheim,  

Egil Johannessen, Cesilie M. Olsen, Gudny Drangeid, Karina 
Vigdel, Astrid H. Ove,  

Fra administrasjonen Lilli Anne J. Grong 
Forfall Leif Helge Olsen, Kenneth Stokness, Marius Eie Barka 

 

Godkjenning 
Innkalling godkjent. 
 
Sak 57/20 Utviklingsprisen behandles til slutt i møtet  
Sak 58/20 Sommerspill behandles nest sist.  
 
Habilitet til disse sakene ble gjennomgått.  
 

Referatsaker 
56/20 Orientering fra administrasjonen 
 
Referatet fra møte 5 er ikke godkjent på facebook.  
 
Siden forrige regionstyremøte har administrasjonen arbeidet med: 

• Innspill til evaluering av kompensasjonsordningen i Stavanger Konserthus 

• Dirigentuka (i år med 50 deltakere) 

• Søknad til Gjensidigestiftelsen  

• 11 korps fra Rogaland deltar i VIVO 
 

Vedtak: 
Referat fra møte 5 ble godkjent.  
Orienteringen tas til etterretning. 

Vedtakssaker 
 

57/20 Utviklingsprisen 
Gunn Marit Solli, distriktsrepresentant for Jæren forlot møte fordi hun er musikant i Bryne 
Musikkorps.  
De 6 innkomne søknadene ble gjennomgått.  
Lilli Anne Grong, daglig leder, forlot møte under diskusjonen om tildeling fordi hun har barn 
i korps som har søkt prisen.  
 

Vedtak:  
Bryne Musikkorps tildeles utviklingsprisen for 2020 for sitt arbeid med forestillingen Jul i 
Skomakergata. Forestillingen har hatt en utvikling siden oppstart, og inkluderer 
skolekorpsene i nærområdet og et stort publikum.  
Daglig leder skriver en begrunnelse og sender til AU for godkjenning.  
Prisen deles ut under Potetfestivalen høsten 2020.  
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58/20 Sommerspill 
8 søknader er kommet inn. Alle søknadene tas med i behandlingen.  
Kriteriene og søknadene ble gjennomgått og diskutert.   

 
Vedtak: 

1. Regionstyret støtter samarbeidsprosjekt hvor flere korps og musikanter fra flere 
korps inviteres. Samarbeid med andre vektlegges.  

2. Tildelte prosjekt må levere en sluttrapport som inkluderer en regnskapsrapport. 
Støtten utbetales etter prosjektet er gjennomført.  

3. Prosjekt som ikke får fullfinansiering anbefales til å ta en egenbetaling fra 
deltakerne for å dekke noe av utgiftene.  

4. Dersom prosjektene ikke gjennomføres som omsøkt, kan det søkes om 
omdisponering av midlene til andre prosjekt før sesongstart.  

5. Følgende prosjekt tildeles økonomisk støtte fra NMF Rogaland:  

 

Prosjekt Tildelt sum 

Skeie Skolekorps, Korpsene på Hundvåg med Funky Butt 30 000 

Privat initiativ, Vågen Vgs, tilbud til musikanter 14-19 år 30 000 

Frakkagjerd Skolekorps, tilbud til brassmusikanter 20 000 

Hauge Skolekorps, tilbud til janitsjarmusikanter 12 000 

Samarbeidsprosjekt, Korpsene i Sola 30 000 

Sum 122 000 

 
59/20 Innspill fra kontrollkomitèen 
Det er kommet innspill fra kontrollkomitèen om å inkludere en oppsummering av arbeidet 
med handlingsplanen i årsmeldingen fra 2019. Kontrollkomitèen hadde også noen spørsmål 
til regnskapet som er besvart av daglig leder.  
 

Vedtak: 
Handlingsplanen gjennomgås og evalueres på styreseminaret høsten 2020. I evalueringen 
vil det komme frem hvilke tiltak som er gjennomført i 2019 og årsmeldingen oppdateres 
etter dette. Det er regiontinget som til sist godkjenner årsmeldingen. 

 
60/20 Regionstyremøter høsten 2020 
Datoer for styreseminar og regionstyremøter til høsten må settes.  
 

Vedtak: 
1. Styreseminaret blir lørdag 5. september med oppstart kl 11.00 
2. Regionstyremøte 7 blir onsdag 30. september og er et formøte før Landsmøte 9.-11. 
oktober.  

Drøftingssaker 
 
61/20 Ringerunde til korpsene 
Hvordan benytte informasjon fra korpsene fra ringerunden i videre arbeid?  
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Vedtak: 
Informasjon fra ringerunden behandles sammen med resultatet fra medlemsundersøkelsen 
i sak på styreseminaret. Informasjonen benyttes også i arbeidet med å sette opp 
korpsklynger.  
 

Orienteringssaker 
 

62/20 Nytt fra distriktene 
Nordfylket 
-Flere korps har fått tilgang til øvingslokalene igjen og øver selv om de egentlig hadde 
bestemt seg for å ta sommerferie.  
-Haugesund Ungdomskorps har drilloppvisning i Haugesund sentrum lørdag 13. juni.  
 
Stavanger 
-En del korps har fått tilgang til andre lokaler og øver.  
-Nå er det tid for sommeravslutninger.  
-Eiganes Skolekorps er prioritert fra skolen til å få komme i gang med aktivitet mens andre 
må vente.  
-Stavanger Brass Band har fått ny dirigent. Russel Gray flytter fra England. Han er en 
Yamaha-artist og kan være en ressursperson for hele regionen både som dirigent og 
kornettsolist/instruktør.  
 
Sola 
-Det er nå vedtatt at det skal bygges et nytt kultur- og aktivitetssenter i Tananger. Her skal 
det være gode øvingsmuligheter også for korpsene. Byggeoppstart er 2023.  
- Karina Vigdel sender epost til korpsene i Sola ang. distriktstilknytning. Er det mest 
naturlig for korpsene å være en del av Sandnes eller Stavanger.  
Oversikten over korps og distrikt oppdateres etter tilbakemeldingen fra korpsene.  
 
Sandnes 
-Tid for sommeravslutninger. 
-Voksenkorpsene har tatt tidligere ferie enn tidligere.  
-Rekruttering; korpsene må tenke nytt. Noen korps er i gang med videoinnspilling.  
 
Jæren 
-Skolekorpsene holder aktivitetsnivået oppe.  
-Flere og flere korps får tilgang på øvingslokalene.  
-Nærbø Musikkorps skal ha konsert i parken 13. juni.  
-Vibå bondebrass jobber med videoinnspilling.  
-Klepp Hornmusikk tok sommerferie etter 17. mai.  
-Bryne Musikkorps har fortsatt aktivitet og øver i en lagerhall omgitt av jordbruksmaskiner.  
 
 

63/20 RUK 
-Det blir prøvespill for RUK i slutten av august. Da har musikantene mulighet for å komme i 
god form og det er tid nok til å få besetningen på plass før første samling 18.-20. 
september. Artikkel publiseres før sommerferien. Informasjon ligger på RUK sin side.  
-Turné er flyttet en helg frem til 04.-06. juni på grunn av en kollisjon i dirigentens 
kalender.  
 

64/20 Krisepakke 2 
Lotteri- og stiftelsestilsynet vil administrere ordningen som vil bli klar etter revidert 
nasjonalbudsjett blir vedtatt 19. juni. Ordningen gjelder fra 12. mars til 31. august.  
Det er nå 1, 87 milliarder i potten.  
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65/20 UMM 
Påmeldingen til UMM er åpnet. Det er regional konkurranse i Sandnes søndag 15. november. 
Sandnes Kulturskole er ny arrangør av året.  Årets disipliner er sang, gitar, stryk, treblås, 
messingblås, slagverk og kammermusikk.  
Nasjonal finale er i Oslo 22.-23. januar 2020.  
Informasjon om påmelding sendes ut i informasjonsbrev og deles på facebook.  
 

Vedtak: 
Orienteringssakene tas til etterretning. 
 

Eventuelt 
66/20 Eventuelt 
Ingen innkomne saker til eventuelt. 

 
 
NMF Rogaland, 11/06/20   
 

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


