Dato: 25/09/2020 kl 18:00
Sted: Solstrand Hotel

Protokoll regionstyremøte nr. 4 2020
Dagsorden
1) Åpning ved styret
(Møte ble åpnet ved regionleder Eivind H. Hermansen)
2) Godkjenning av innkalling
(Innkalling enstemmig godkjent)
3) Protokoll S3/2020 (Protokollen er enstemmig vedtatt per e-post)
4) Godkjenning av saksliste ¨
Orienteringssak 31/2020 ble flyttet til vedtakssak 22/2020, og med
tillegg av følgende orienteringssak: HelgePULSE Voss.
Til stede: Eivind H. Hermansen, Sara H. Sekkingstad, Ole Irgens, Kåre
Stokke, Knut-Johan Onarheim, Ellen Nesse, Gunn Petersen, og Silje
Borge.
Frafall: Julie Skeie Olsen

Saksliste – vedtakssaker
Saksnr.

Møtenr 03/2020

21/2020

Økonomirapport for Hordaland pr 31.08.2020
Resultat og balanse fremvist.
Vedtak: Styret tar rapporten til orientering.

22/2020

Hordablæsten
Hordablæsten skal være 10. og 11. April i 2021. Forslag til
gjennomføring ihht nåværende nasjonale smittevernsråd er at
aspirantseminar, solist og ensemble utgår. Juniorkorpsene vil opptre
i Lungegaardens Kulturarena – som en Hordablæsten Junior. Skolekorps og
generasjonskorps deltar i Grieghallen- Alle korpsene vil være representert
på festkonserten søndag.
Vedtak: Styret godkjenner planen for Hordablæsten 2021

Saksliste – orienteringssaker
Saksnr.

Sakstittel

29/2020

Hordaamatøren
11 påmeldte korps, 3 korps har trukket seg pga korona. Smittevernplan
er sendt til kommuneoverlegen i Bjørnafjorden og til alle deltakende
korps. Teknisk arrangør er på plass, og vi har satt opp ekstra bemanning
for å kunne opprettholde smittevernplanen.
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30/2020

HUK
Samlingen 18. til 20. september ble avlyst pga koronasituasjon i Bergen.

31/2020

Landsmøte 2020
Det blir et digitalt landsmøte, som blir streamet. Pr nå: Regionene sitter
sammen og blir vist i et bilde på LM. Alle er pålogget individuelt. De som
har roller – og stemmerett er logget inn via stemmeretten sin. Alle
regioner har talerstol foran sitt styre. Mer info kommer – de vil bli
gjennomført test LM slik at alt det tekniske blir testet.
Det vil bli gjennomført lørdag og søndag, litt komprimert dagsplan, men
med pauser.

32/2020

NM Brass 2021
NM Brass og janitsjar 2021 er avlyst. Nasjonalt vil komme med et digitalt
arrangement i en eller annen form. Det oppfordres til å arrangere lokale
arrangementer.

33/2020

Korpsklynge – workshop «Bedre Korps»
16 påmeldte korps. Disse korpsene er delt opp i 4 klynger. Første klynge
skulle starte opp 09.09, men pga korona situasjonen i Bergen, så ble det
en digital oppstart. Det ble gitt gode konkrete innspill til korpsene. 4
korps i første klynge, Mathopen Skoles Musikkorps, Varden Skoles
Musikkorps, Olsvik Skoles Musikkorps og Musikklaget Fjellklang. Resten av
klyngene starter opp i løpet av høsten/vinteren. Skriv inn hvem som var
med.

34/2020

Informasjon om korona situasjonen
Administrasjonen i NMF Hordaland er fortsatt på hjemmekontor.
Utviklingen i Bergen og omegn – gir utfordringer, det jobbes med dette
kontinuerlig.

35/2020

Dirigentdagen
Over 50 påmeldte dirigenter, skulle være gjennomført den 18.09, men
er utsatt til 23.oktober på grunn av korona situasjonen i Bergen.

36/2020

B-sak

37/2020

HelgePULSE
Arrangeres på Voss helgen 09. til 11. oktober. Det er over 40 påmeldte
barn, musikalsk stab og teknisk arrangør er på plass. Alt ligger til rette
for et fantastisk PULSE arrangement.

Administrasjonens innstilling:
Orienteringssakene tas til orientering.

Eivind H. Hermansen
Styreleder

Janne-Chr H Rabben
Daglig leder
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