Referat Regionstyremøte NMF Rogaland
Dato
Møtenr.
Sted
Tilstede
Fra Regionstyret

Fra administrasjonen
Forfall

12.11.2020
9
Videomøte Zoom
Ralf B. Husebø, Cesilie M. Olsen, Liv Elgheim,
Egil Johannessen, Gudny Drangeid, Karina Vigdel,
Astrid H. Ove, Gunn Marit Solli, Leif Helge Olsen, Kenneth
Stokness, Marius Eie Barka
Lilli Anne J. Grong

Godkjenning
Innkalling godkjent.

Referatsaker
91/20 Orientering fra administrasjonen
Siden forrige regionstyremøte har administrasjonen arbeidet med:
• Hjemmekontor
• Planlegging av neste års arrangement
• Svare opp korpsene som tar kontakt etter oppfordringen om å ta pause i 2 uker
• Avlysning av JAN-AM og UMM
• Alf Johan Aareskjolds Minnefond – reduksjon i antall stipend pga negativ avkastning
på fond
• Daglig leder: Evaluering varslingsrutiner, forberedende møte NM skolekorps,
• Musikkonsulent: Innhold til fremtidige Ambis- sendinger
• Daglig leder og musikkonsulent har vært på synfaring på Stemnestaden i anledning
sommerkurs og på Maritim Hotel i anledning JAN-AM

Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

Vedtakssaker
92/20 JAN-AM 2020
JAN-AM 2020 ble avlyst 6. november på grunn av restriksjoner i antall deltakere på
arrangement.
Gjennomgang av habilitetssak og fremtidig behandling av disse.

Vedtak:
Hastesaker som i utgangspunktet kan behandles av AU videresendes for behandling til
habile styremedlemmer dersom to eller flere medlemmer i AU er inhabile.

93/20 Distriktsmøter
Dalane – Ikke så godt oppmøte, men godt engasjement fra dem som var tilstede.
Jæren – Godt oppmøte, positive tilbakemeldinger på agenda og innhold.
Sandnes – Godt oppmøte, god stemning, aktiv gjeng, kjekt møte.
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Stavanger – Godt oppmøte, suksess å dele møtet i voksenkorps og skolekorps under
diskusjonsdelen, gode tilbakemeldinger ang. Styreportalen, møtet opplevdes nyttig.
Ryfylke – greit møte, gode diskusjoner.
Nordfylket – godt oppmøte, god stemning, fungerte fint med videopresentasjoner, positive
til Styreportal, men det kom også en del spørsmål til denne.

Vedtak:
1. Koronavennlig å være på hotell. Dette kan vurderes til neste år også, spesielt de
stedene der oppmøte er stort.
2. Hilsener og presentasjoner på video fungerte bra og tema kan introduseres på samme
vis ved en annen anledning.

94/20 Tiltaksplan
Oppdatert plan skal synliggjøres for medlemskorpsene.

Vedtak:
1. Ordlyden i tiltaket grått kurs endres til «jobbe for».
2. Tiltaksplanen ble vedtatt og publiseres på musikkorps.no.

95/20 Korpskonferanse og regionting
Innspill
-

til tema:
Unge tillitsvalgte – opplæring og observatører under saksbehandling.
Se evaluering fra 2019
Hva gjør en med de eldste i skolekorpset?
Jernbanens Musikkorps Stavanger har så god rekruttering at de må si nei til
musikanter
Resultater fra medlemsundersøkelsen
Innholdet bør speiles i strategiplanens tre hovedpunkter – kompetanseutvikling,
medlemsutvikling, korps og samfunn
Lokale krefter

Vedtak:
1. Administrasjonen arbeider videre med innhold til Korpskonferansen i Rogaland.
2. Cesilie M. Olsen fullfører påbegynt skisse for samling for unge tillitsvalgte.

96/20 Styremøter
Plan for resten av perioden.

Vedtak:
Regionstyremøter i NMF Rogaland gjennomføres følgende datoer:
-16. desember 2020
-27. januar 2021
-9. mars 2021
-7. april 2021

97/20 Prosjekt til budsjett 2021
Budsjettet for 2021 vedtas i regionstyrets møte i desember. De ulike tiltakene til budsjettet
ble gjennomgått i dette møtet.
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Vedtak:

Aktiviteter og tiltak til 2021 budsjettet
100 Administrasjon
200 Styret
210 Korpskonferansen i Rogaland
230 Distriktsmøter/Korpsklynger
300 Sommerkurs
310 Instruktørkurs
311 Støtte til rekrutteringstiltak
312 Ung Dirigent
330 Regionkorps
331 Regionkorpsturné
340 Rogalandsmesterskapet for skolekorps
342 Rogalandsmesterskapet for voksenkorps
341 Drill
343 Rogadrill
350 Akustikkmålinger
450 Jan-Am
600 NM skolekorps brass
601 Utviklingsprisen
700 Dirigentuka
750 Alf Johan Aareskjold Minnefond
751 Støtte til musikalsk utvikling i Dalane
752 Dirigentnettverk

98/20 Akustikkmålinger
Søknadene fra Våland Skolekorps og Sandved Skolekorps ble gjennomgått og sett opp mot
kriteriene i utlysningen.

Vedtak:
1. Søknadene fra Våland Skolekorps og Sandved Skolekorps innvilges. Korpsene får
dekket utgiftene til akustikkmåling av øvingslokalet.
2. Administrasjonen kan innvilge søknader som innfrir kriteriene i utlysningen dersom
det er dekning i budsjettet.

Drøftingssaker
99/20 Rogaland Ungdomskorps
Saken var tredelt og omhandlet samling 27.-29. november, samling i januar og utlysning av
engasjementet som dirigent for RUK sesongene 2021-2024.

Vedtak:
1. Samlingen 27.-29. november 2020 avlyses med bakgrunn i dagens Koronasituasjon.
2. Samlingen 15.-17. januar 2021 flyttes til Stavanger slik at de fleste musikantene
kan bo hjemme.
3. Kontingenten forblir uendret, og samlingen/turnéen i juni inngår i kontingenten.
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4. Prosessen med å engasjere ny dirigent for RUK kan starte etter at musikantene er
informert. Det vises til argumentasjon og vedtak fra 2014.

Orienteringssaker
100/20 Nytt fra distriktene
Dalane
-Kansellering av konserter og øvinger.
-Det vil bli ensemblespilling i gatene i Egersund før jul.
Jæren
-Avlysninger også på Jæren.
-Noe ulik praksis hos skolekorpsene etter oppfordringen om å ta pause kom.
-Flere skolekorps opplever bra rekruttering med 20-25 nye aspiranter.
-Noen korps rapporterer om noe frafall pga korona.
-Alle korpsene har fått invitasjon til å delta i Korpsklynger. Svarfrist er 30. november.
Sandnes
-Stangeland Skolekorps hadde konsert i Vågensalen like før nedstengningen 5. november.
-Skolekorpsene øver
-Jubileumskonserten til Riska er flyttet.
-Sverre Sigurdson markerer sitt jubileum neste år.
-Julespillinger i Langgata er avlyst.
Stavanger
-Avlysninger
Strand
-Julegudstjenestene vil bli filmet slik at det både er plass til kor og korps som deltakere på
julaften.
-På Jørpeland vil ensembler spille i hele desember. Sentrumsforeningen betaler honorar.
-Rådmannen foreslår kutt i dirigentlønningene til skolekorpsene. Det arbeides politisk og
opp mot media for å snu på dette.
Nordfylket
- Stangaland Brass spilte to konserter med sin ABBA og Queen-forestilling før de nye
restriksjonene trådde i kraft. Usikkert hva som skjer med julekonsertene.
-Noen korps øver, andre har tatt pause etter oppfordringen om pause ble sendt
fritidsmusikklivet.
-I Haugesund har kommunelegen gitt klarsignal til å fortsette som tidligere.
-Rådmannen i Haugesund har i sin budsjettpresentasjon en innstilling om å kutte en
dirigentstilling. Det arbeides både opp mot media og politisk for å gjøre om på
innstillingen.

101/20 Representasjon
-Gudny Drangeid skulle deltatt på Riska Brass Band sin jubileumskonsert i Riska Kirke 8.
november. Konserten er utsatt.
-Invitasjon var mottatt til Hinna Musikkorps og Jåtten Skolekorps sin jubileumskonsert 4.
november. Konserten er utsatt.
-Utdeling av Utviklingsprisen til Bryne Musikkorps må skje på en øving.
Gunn Marit Solli informerer nærmere styreleder og daglig leder om når det er aktuelt.
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102/20 Rogalandsmesterskap for voksenkorps og skolekorps
Invitasjon til begge mesterskap er sendt ut.
Rogalandsmesterskapet for voksenkorps planlegges til 13.-14. februar:
Invitasjon https://musikkorps.no/rogalandsmesterskapet-for-voksenkorps/
Påmeldingsfrist er 15. november.
Rogalandsmesterskapet for skolekorps planlegges til 20.-21. mars:
Invitasjon https://musikkorps.no/rm-21/
Påmeldingsfrist er 15. desember.
De til enhver tid gjeldende smittevernregler vil være avgjørende for hvordan og om
arrangementene vil kunne gjennomføres.
Daglig leder kontakter Henning Bredal i Stavanger Konserthus for å sjekke ut frister for
eventuelle kanselleringer.

103/20 Sommerkurs
Det planlegges for at sommerkursene gjennomføres. Påmeldingen åpner 1. desember.
Deltakeravgiften vil være lik som for 2020.
Administrasjonen venter siste avklaring på datoer fra Lundheim Folkehøgskole.

104/20 Konserter for eldre
Kr 540 000,- er mottatt av Fylkesmannen for å arrangere konserter for eldre i hele
regionen. Følgende korps har takket ja til invitasjonen om å arrangere konsert:
Sverre Sigurdson musikkorps
Bryne Musikkorps
Jernbanens Musikkorps
Haugesund Janitsjarorkester
Tysvær Brass
Egersund Musikkorps
Sola Brassband
Jørpeland Musikkorps
Venter svar fra Stangaland Brass
Korpsene skal invitere med seg en gjesteartist.
Det er satt opp en modell for gjennomføring som beskriver arbeidsfordelingen mellom
korpsene og NMF Rogaland.

105/20 Rogaland Musikkråd
April 2018 ble NMF igjen et medlem i Norsk Musikkråd. Landsmøte i 2019 vedtok en modell
for representasjon nasjonalt.
Regionalt så er NMF Rogaland medlem i Rogaland Musikkråd, og kan stille med inntil 3
delegater på årsmøte. Det har vært årsmøte i Rogaland Musikkråd. Ralf B. Husebø og Cesilie
M. Olsen stilte på vegne av NMF Rogaland. Gunn Marit Solli måtte melde frafall til møtet,
men hun ble valgt inn som varamedlem i styret til Rogaland Musikkråd.
Her kan årsmeldingene til Rogaland Musikkråd leses:
https://www.musikk.no/rogaland/om-oss/arsmeldinger
Det er etablert et lokalt musikkråd i Sandnes, og arbeidet er godt i gang med å etablere et
musikkråd i Haugesund.
Bjarne Dæhli er generalsekretær i Norsk Musikkråd. Han oppfordret under årsmøtet til
Rogaland Musikkråd til å være tydelig overfor offentlige instanser på hvordan øvelser
gjennomføres etter smittevernveilederen.
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106/20 Status økonomi
I opprinnelig budsjett var det lagt inn bruk av egenkapital og et budsjettert underskudd på
kr 145 000,- Prognose per 05.11. er at underskuddet blir ca kr 30 375,-.

107/20 UMM
UMM skulle vært gjennomført 15. november i Sandnes Kulturskole/Vågen vgs.
Arrangementet blir digitalt. Avgjørelse tatt etter nye smittevernhensyn og restriksjoner
05.11.2020.

108/20 HelgePulse til ImPulse
Frist for gjennomføring av HelgePulse for å kunne motta kr 100 000,- fra Sparebankstiftelen
var satt til 1. juni 2021.
Opprinnelig skulle HelgePulse gjennomføres på Stavanger Kulturskole og elever fra skoler i
satsingsområder i Stavanger Kommune skulle inviteres.
Med smittevernhensyn og 1 meters regel er det kun plass til 30 personer i salen til
kulturskolen. Dette førte til at prosjektet ble revurdert.
Administrasjonen søkte om å omdisponere midlene slik at aktiviteten kan foregå på den
enkelte skole og nå flere elever. Søknad innvilget til å bruke midlene i Kvernevik, Storhaug
og Hundvåg. I disse bydelene er det 5 korps som skal involveres i prosjektet.
Det finnes et opplegg (utbarbeidet høsten 2020) som kan benyttes i samarbeid mellom
korps og skole.

109/20 Dirigentnettverk
16. oktober ble det gjennomført et tre timers Dirigentnettverk på Hotel Maritim i
Haugesund. 12 deltakere deltok og Russell Gray var ansvarlig for faglig innhold.
Musikkonsulent Jonas S. Rogne var ansvarlig for gjennomføringen.
Gode tilbakemeldinger i etterkant.
Det er invitert til tilsvarende Dirigentnettverk i Sokndal 27. november.
Per dags dato er det 2 påmeldte. Adminsitrasjonen har satt en grense på minimum 4
deltakere for å gjennomføre. Rektor i Sokndal Kulturskole, Selmer Simonsen, tilrettelegger
for samlingen. Dette dirigentnettverket utsettes.

110/20 Rogadrill
For de regionale kvalifiseringskonkurransene i 2021 kommer smittevernhensyn først.
Felles for alle utøvere i hele landet er at de får kun en mulighet til å kvalifisere seg.
For Hordaland og Rogaland er fylkes- og regionsgrensen lite hensiktsmessig når vi tenker på
å arrangere så lokalt som mulig.
Både Vinterpokalen og Rogadrill vil bli gjennomført i 2021. Da har vi mulighet til å
arrangere lokale konkurranser som ikke krever lang reisevei.
Boknafjorden avgjør inndelingen til hvilke tropper korps som blir invitert til hvilken
konkurranse.
Tropper nord for Boknafjorden deltar i Vinterpokalen.
Tropper sør for Boknafjorden deltar i Rogadrill.
Invitasjonen til konkurransene går kun til de troppene som får delta i konkurransen.

Vedtak:
Orienteringssakene tas til etterretning.

111/20 Eventuelt
Ingen saker til eventuelt.
NMF Rogaland, 19/11/20
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Lilli Anne J. Grong (sign.)
Daglig leder NMF Rogaland
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