Protokoll regionstyret
Møtenr 05/2020
Dato: 28/10/2020
Sted: Zoom

Dagsorden
1) Åpning ved styret (Regionleder Eivind H. Hermansen åpnet
møtet)
2) Godkjenning av innkalling (Innkallingen ble godkjent)
3) Protokoll S4/2020 (Protokollen er vedtatt per mail)
4) Godkjenning av saksliste (Sakslisten ble godkjent)
Til stede: Eivind H. Hermansen, Sara Hamre Sekkingstad, Ole Irgens,
Knut-Johan Onarheim, Ellen Nesse og Silje Borge.
Forfall: Julie Skeie Olsen, Kåre Stokke og Gunn Ø. Petersen

Saksliste – vedtakssaker
Saksnr.

Møtenr 05/2020

23/2020

HUK – erstatning for avlyste samlinger
September samlingen ble dessverre avlyst pga nye strenge tiltak iverksatt av
Bergen Kommune lokalt. HUK deltakere betaler kontingent på kr 1400 i
halvåret. Penger til administrativ stab, dirigent og noter er betalt ihht
kontrakt 50%.
Vedtak:
Det arrangeres HUK julebord og utdelt HUK gensere uten egenandel. Det blir
refusjon på 500 kroner ved neste kontingent til våren (2021) for de som har
betalt kontingent høsten 2020.

24/2020

Støtte til Siddis plan- B
Se vedlagt søknad om støtte og budsjett i innkallingen. Prosjektet
arrangeres av Flesland Musikklag og Kleppe Musikklag. De søker om støtte
hos NMF Hordaland.
Vedtak:
Søknaden avslås da NMF ikke kan gi økonomisk støtte til private tiltak

25/2020

Alternative arrangementer til NM
NMF Hordaland ble i brev fra BliMed-festivalen invitert til et samarbeid
rundt et lokalt arrangement som alternativ til de avlyste NMarrangementene i brass og janitsjar. I brevet het det: "Vi inviterer NMF til
samarbeid om disse VM-arrangementene og ser frem til å høre fra dere vedr
vårt initiativ."
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Vedtak:
NMF Hordaland takker for henvendelse om samarbeid om BliMed-festivalens
planlagte "VM for Brass og Janitsjar".
Etter en samlet vurdering besluttet styret at NMF Hordaland ikke vil
involvere seg i dette prosjektet.
BliMed-festivalen ønskes lykke til, og NMF Hordaland vil formidle en
invitasjon ut til NMFs medlemskorps med en oppfordring om å delta.
NMF Hordaland ser ikke muligheten til å arrangere noe i Grieghallen i NM
helgen og sier fra seg Grieghallen helgen 5. – 7. februar 2021.

Saksliste – orienteringssaker
Saksnr.

Sakstittel

38/2020

Hordaamatøren
Ble gjennomført lørdag 17. oktober i Oseana Kunst og kultursenter. Os
Skulekorps gjorde en glitrende jobb som teknisk arrangør. Alt gikk etter
planen, og alle smittevernstiltak viste seg å være godt gjennomtenkte og
planlagte.
Dragefjellets Musikkorps Bergen overbeviste dommerne Haldis Bårdsen,
Renè Wiik og Arvid Anthun om at de var beste korps i Elite divisjon.
Korpset spilte musikk av blant andre Torstein Aagaard-Nilsen, C.M von
Weber og K. Padlvy.
Det var i alt 11 deltakende korps fordelt på 4 divisjoner; Elite, 1.-3.
divisjon. Det var høyt nivå på alle korpsene og publikum fikk høre musikk
i alle sjangre.
Os Musikkforening som spilte på hjemmebane vant 1.divisjon under
ledelse av Magnus Brandseth, men ikke bare det: de fikk også
gruppepris, instrumentalpris og programpris! Lungegaardens Musikkorps
vant 2.divisjon mens Meland Musikklag vant 3.divisjon.

39/2020

Korspklynge – workshop «Bedre Korps»
Gjennomført 2 fysiske klynger, et for skolekorps og et for voksenkorps–
med gode tilbakemeldinger. Det vil bli satt opp oppfølgings workshop
med de 2 klyngene som er startet. Møtene ble gjennomført på Clarion
Hotel Bergen Airport, der Per Einar Fon nasjonal korpbygger i NMF
gjennomførte workshopen i samarbeid med daglig leder Janne Rabben.
Rune Hannisdal fra nasjonalt var også representert på begge møtene. I
tillegg stilte Ellen Nesse på skolekorps workshopen.

40/2020

Dirigentdagen
Over 50 påmeldte dirigenter og ble gjennomført 23.10. Vi har fått mange
gode tilbakemeldinger. Vi hadde følgende tema på agendaen:
Philip Anders Dammen
Hvordan arbeide med prestasjonsforberedelser i
storgruppeundervisning.
(Sammen i gruppa.)
Musikanten – Hvordan se den enkelte og bidra til at den kjenner seg
trygg og som en viktig del av fellesskapet?
Hvordan håndtere musikanter med adferdsutfordringer og lav
motivasjon?
Prestasjonsforberedelser i korpset med fokus på den mestringsorienterte
biten.
Bjørn Sagstad
Fra nybegynner til erfaren dirigent
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Bli god fra starten.
Finne sin plass – balanse mellom frislepp og stramme tøyler
Musikalsk intensjon – liten revolusjon
41/2020

HelgePULSE Voss
Arrangementet ble gjennomført helgen 9. til 11. oktober, med PULSE
teamet. Det var over 40 barn som deltok. Voss Skulemusikk gjorde en
glimrende innsats som teknisk arrangør. Og har fått flere barn som
ønsker å være med videre i korpset.

42/2020

Landsmøte 2020
NMF Hordaland sin delegasjon var samlet på Scandic hotell Kokstad, der
vi deltok via zoom på NMF sitt heldigitale landsmøte.
Delegater fra Hordaland var: Eivind H. Hermansen, Silje Borge, Ellen
Nesse, Gunn Ø. Pettersen og Knut-Johan Onarheim. Cecilie Kaarstad
møtte for Kåre Stokke og Ole Johan Aarlie møtte for Sara H. Sekkingstad.
NMF Hordaland hadde sendt inn sak nr 08/2020 «Generell debatt» og
innspill til sak nr. 12/2020 «Strategiplan» på landsmøte.
Viser til referat av landsmøte 2020 på musikkorps.no.
NMF Hordaland har fått tildelt landsmøte for 2022. Vi jobber videre med
å lage en god plan for å få en flott gjennomføring i Bergen.

Vedtak:
Orienteringssakene tas til orientering.

Eivind H. Hermansen
Styreleder
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