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Referat Regionstyremøte NMF Rogaland 
 

Dato 30.09.2020 
Møtenr. 8 
Sted Kontorlokalene til NMF Rogaland, Sandvigå 7 

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

Egil Johannessen, Cesilie M. Olsen, Gudny Drangeid, 
Marius Eie Barka, Leif Helge Olsen (video) 

Fra administrasjonen Lilli Anne J. Grong 
Forfall Karina Vigdel, Astrid H. Ove, Kenneth Stokness 

 

Godkjenning 
Innkalling godkjent. 
 

Referatsaker 
 

82/20 Orientering fra administrasjonen 
• Daglig leder delvis sykmeldt til 2. oktober.  
• Hjemmekontor ut oktober 
• Daglig leder har deltatt på nettmøte om talentutvikling og planlegging av 

UMM. Begge møter i regi av Norsk Kulturskoleråd 

• NMF Rogaland var vertskap for et «gjestebud» som arbeidet med 
frivillighetsplanen til Stavanger Kommune. Et godt møte med 
representanter for kor og korps.  

• Etterarbeid fra styreseminar.  
• Planlegging av RUK samling.  
• Fredag 2. oktober er det UMM regionalt møte, planleggingsmøte for EM 

brass 2023 og Styringsgruppemøte for Dirigentuka. 
 

Vedtak: 
Orienteringssakene tas til etterretning. 

Vedtakssaker 
 

83/20 Jan-Am 2020 
Seks korps er påmeldt årets Jan-Am.  
 

Korpsets navn Ønsket Divisjon 

Stavanger musikkorps av 1919 Elitedivisjon 

Haugesund Janitsjarorkester 1. Divisjon 

Sverre Sigurdson Musikkorps  1. Divisjon 

Jernbanens Musikkorps Stavanger 1. Divisjon 
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Haugesund Ungdomskorps 2. divisjon 

Øystese Musikklag 2. divisjon 

 
Hovedprioritering i år er at korpsene skal få spille Jan-Am og få vurdering av 
dommerne som tidligere.   
 

Vedtak:  
1. Administrasjonen kontakter smittevernoverlegen i Haugesund Kommune for å få 
bekreftelse på gjennomføringsmodell og muligheter for publikum mm.  
2. Årets presentasjon (film) kåres av habile styremedlemmer og 
underholdningsdommer. 
3. Premieringen blir som tidligere. 
4. Premieutdelingen blir sendt live på facebook. Cesilie M. Olsen og Gudny 
Drangeid er ansvarlig for rego.  
 
 

84/20 Distriktsmøter 2020 
Regionstyret ble orientert om antall påmeldte per dato. Agenda ble gjennomgått.  
I år er det viktig at alle melder seg på i forkant av møtene pga eventuell 
smittesporing.  

 
Vedtak: 
1.Daglig leder sender kontaktinformasjon til styremedlemmer og oversikt over 
påmeldte.  
2. Distriktsrepresentantene følger opp korpsene som ikke har meldt seg på og 
opplyser om påmeldingsfristen som er en uke før møtet.  

 
85/20 UMM 2020 
Regional finale for Ungdommens Musikk Mesterskap arrangeres på Sandnes 
Kulturskole 15. november. Det er behov for flere frivillige til årets arrangement 
pga smittevern.  

 
Vedtak: 
Marius Eie Barka, Cesilie M. Olsen, Gudny Drangeid, Gunn Marit Solli og Ralf B. 
Husebø har anledning til å arbeide for NMF Rogaland denne dagen.  
 

86/20 Landsmøte 2020 
NMF Rogaland stiller med 6 delegater og 4 observatører i tillegg til daglig leder til 
årets digitale Landsmøte.  
 

Vedtak: 
1. Ekstra formøte i Haugesund, Scandic hotell Maritim, fredag 9. oktober kl 

20.00. 
2. Daglig leder sender liste til Ralf B. Husbø med korrigeringer til årsrapport 

for 2019.  
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87/20 RUK  
Første samling er gjennomført. Clarion Hotell var et godt sted å være med god 
plass til å ivareta smittevern. Musikantene tok ansvar og holdt seg hjemme ved 
sykdom. Vanskelig å holde 1 meters avstand til enhver tid, spesielt når de beveger 
seg inn/ut og i pauser. Flott og dedikert gruppe med ungdommer som stilte 
forberedt til samlingen. Det var viktig å få gjennomført samlingen.  

 
Vedtak: 

1. Kontingentpris kr 1500,- for høsten 2020 opprettholdes.  
2. Samlingen 27.-29. november planlegges gjennomført på Kannik Skole med 

overnatting på Comfort Hotell Square for dem som kommer fra nordfylket.  
3. Samling og konsert i Haugesund januar 2021 vurderes på neste 

regionstyremøte.  
 

Orienteringssaker 
88/20 Nytt fra distriktene 
Saken ble ikke gjennomgått siden det var kort tid siden forrige møte.  

 

89/20 Akustikkmålinger 
Rogaland Musikkråd ved Liv Tjemsland har gjennomført akustikkmålinger i lokalene 
til Ganddal Skolekorps, Jåtten Skolekorps og Nylund Skolekorps. Rapportene ble 
klare nå i høst og Liv Tjemsland har i disse dager møter med styreleder i korpsene 
for å gjennomgå og forklare rapporten. 

 

Vedtak: 
Orienteringssakene tas til orientering.  
 

Eventuelt 
90/20 Eventuelt 
1. Ralf B. Husebø orienterte om videomøte mellom regionlederne og forbundsstyret 
hvor NM 2021 var på agendaen.  
NM 2021 for brass og janitsjarkorps ble besluttet avlyst. Regionlederne var tydelige 
på at administrasjonen skal se på alternativer i samråd med regionene.  
 

2. Rogalandsmesterskapet for skolekorps 2021 
 

Vedtak: 
1. Administrasjonen inviterer påmeldte NM-korps til et videomøte for å 

kartlegge interesse for et regionalt arrangement.  
2. Korpsene inviteres til RM for skolekorps til oppsatt dato. Samspillseminar 

for aspiranter utgår. Dersom prioriteringer må gjøres for å gjennomføre 
konkurransen, så prioriteres gjennomføring av hovedkorps og 
juniorkorpskonkurransen.  
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NMF Rogaland, 14/10/20   
 

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


