Protokoll regionstyret
Møtenr 06/2020
Dato: 07/12/2020
Sted: Grand Hotel Terminus

Dagsorden
1)
2)
3)
4)

Åpning ved styret (regionleder Eivind H. Hermansen åpnet møtet)
Godkjenning av innkalling (innkalling ble godkjent)
Protokoll S5/2020 (Protokollen er vedtatt per e-post)
Godkjenning av saksliste (sakslisten ble godkjent)

Til stede: Eivind H. Hermansen, Sara Hamre Sekkingstad, Ole Irgens, KnutJohan Onarheim, Ellen Blix, Gunn Ø. Petersen, Kåre Stokke og Silje Borge
(via teams).
Forfall: Julie Skeie Olsen

Saksliste – vedtakssaker
Saksnr.

Møtenr 06/2020

25/2020

Budsjett for 2021
Det ble lagt frem et budsjettforslag med negativt årsresultat på kr 240`.
Budsjettet er nøkternt og satt opp ut fra dagens situasjon.
Det budsjetterte underskuddet foreslås dekket av NMF Hordaland sin
egenkapital.
Se saksutredning og vedlagt budsjett.
Vedtak:
Det framlagt budsjettet for 2021 ble vedtatt.
Et eventuelt underskudd blir dekket av NMF Hordaland sin egenkapital

Saksliste – orienteringssaker
Saksnr.

Sakstittel

42/2020

B- Sak

43/2020

HUK
Første samlingen for året ble endelig gjennomført. Samlingen fant sted
ved Lungaarden Kulturarena. Det ble et kortere arrangement enn vanlig,
med samling lørdag og søndag. Det ble ingen overnatting eller
hentekonsert. Det var 44 deltakere, og de fikk servert lunsj begge
dagene. Fjellklang Musikklag og Olsvik Skolekorps delte på oppgaven som
smittevernsteam. Samlingen ble gjennomført på en fin og god måte.

NMF Hordaland  Regionstyre  2020  side 1

musikkorps.no

44/2020

Sommerkurs 2021
Planlegging av sommerkursene 2021 er i gang. Påmeldingen åpnet 1.
desember. Vi planlegger som om det skal bli en normal sommer. Alle
musikalske leder er på plass, og det arbeides nå med å få på plass resten
av staben. Alle lokaler er booket. Påmeldingsfrist er 15. april.

45/2020

Vinterpokalen 2021
Det er sendt ut invitasjon til Vinterpokalen 2021. Arrangementet
gjennomføres 13. og 14. februar i Steinsvik Arena på Tysvær. Sveio drill
er teknisk arrangør for arrangementet. Drillkontakten vår Sissel Thomsen
er produsent. Frist for påmelding går ut 19. desember 2020.
På grunn av smittevern og pandemien er det bestemt fra NMF Nasjonalt
at det kun er mulig å konkurrere i den regionen en har bostedsadresse.
NMF Rogaland og NMF Hordaland har besluttet at drillkonkurransene i
2021 skal arrangeres som så kortreiste arrangementer som mulig. Det er
derfor bestemt at Boknafjorden avgjør inndelingen til hvilke tropper som
blir invitert til hvilken konkurranse. Tropper i Hordaland regionen og de
nord for Boknafjorden kan delta på Vinterpokalen 2021. Det er tillatt
med samarbeids-tropper og duett innenfor overnevnt område.

46/2020

Regionting 2021
Regiontinget til NMF Hordaland skal holdes lørdag 17. April 2021. Det er
reservert lokaler på Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen. I tillegg til det
formelle årsmøte legges det opp til en konferansedel.

47/2020

Landsmøte 2022
Regionleder og daglig leder er i dialog med Bergen Reiselivslag. Sammen
skal vi utarbeide en pakke for hvor og hva vi ønsker å vise frem under
landsmøte. Vi ønsker å få vist fram deler av Bergen sin kulturarv. Pakken
blir overlevert nasjonalt som tar avgjørelsen om hvor og hvordan vi skal
arrangere.

Vedtak:
Orienteringssakene tas til orientering
Møtedatoer 2021:
Tirsdag 26.januar kl 20 på zoom
Onsdag 10. mars kl 17 i NMF Hordaland sine lokaler

Eivind H. Hermansen
Styreleder

Janne-Chr H Rabben
Daglig leder

NMF Hordaland  Regionstyre  21.08.2019  side 2

musikkorps.no

Budsjett for NMF Hordaland 2021
Saksnr. 23/2020
Dato
07/12/20
Møtenr. 6/2020
Saksbehandler Janne-Chr. H. Rabben

Innledning
For 2021 legger administrasjonen frem et budsjettforslag med negativt årsresultat på kr
240`. Det er et nøkternt budsjett som er satt opp uten de store inntektene.
Det fremstilles at et eventuelt negativt underskudd i 2021 blir dekket av NMF Hordaland sin
egenkapital.

Saksutredning
2021 er et vanskelig år å budsjettere for, da det er knyttet stor usikkerhet rundt
gjennomføring av arrangement. Utgiftene er like høye, men inntekten er veldig usikre og
mye lavere. Inntekter fra de største arrangementene regionen gjennomfører faller i 2021
bort. NM Brass 2021 er dessverre avlyst, men Nasjonalt vil fortsatt dekke kostnaden til
prosjektleder for 2021 med kr 220`. Hordablæsten som er den andre viktig inntektskildene
for NMF Hordaland blir i 2021 et korona tilpasset arrangementet, ihht vedtaket til
regionstyret. Dette medfører at utgiftene er like høye, men antall deltakere er lavere. NMF
Hordaland har fått tilsagn på kr 200` fra Vestland Fylkeskommune sine koronaer
stimuleringsmidler til Hordablæsten 2021. Noe som gjøre at det er tryggere økonomisk å
gjennomføre dette.
HUK har i 2021 40 årsjubileum, så der er det budsjettert inn ekstra kr 100` enn ved et
normalt år. Dette er for å dekke leie av konsert lokaler, ekstra smittevernstiltak, leie av
øvingslokaler og utgifter til en festkonsert i Håkonshallen. Billettinntekter i 2021 for HUK er
også veldig usikre, så det er budsjettert veldig nøktern der – med kr 20`. I tillegg er det
budsjettert med kr 25`mindre kontingent ihht vedtaket om refusjon på kr 500 pr musikant.
Det er søkt om ekstra prosjektmidler til HUK 40 års jubileum hos Vestland Fylkeskommune.
Aktiviteter som UngDirigent, Sommerkurs, Kongekorpset, HUBB (støtte), og Hordaamatøren
er underskuddsprosjekter – som er budsjettert likt som i 2020. Positive aktiviteter som
Vinterpokalen og dirigentdagen er budsjettert veldig nøkterne.
Det er forventet inntekter til prosjekts- og driftsstøtte fra Bergen kommune og Vestland
fylkeskommune. I tillegg er det avsatt momskompensasjon, voksenopplæringsmidler og
støtte fra stiftelsen Dextra.
De største utgiftspostene for regionen er følgende:
• Lønn og personalkostnader
• Honorar
• Lokalleie under arrangement (hovedsakelig konkurranser i Grieghallen)
• Teknisk arrangør til arrangementer
Regionrådets innstilling
Regionrådet innstiller at budsjettet for 2021 blir vedtatt.
Vedtak i regionstyret
Regionrådet innstiller at budsjettet for 2021 blir vedtatt.
Vedlegg
Budsjett for NMF Hordaland 2020 (Totaloversikt)
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NMF Hordaland, 03.12.2020

Eivind H. Hermansen
Styreleder

Janne-Chr H Rabben
Daglig leder
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