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Protokoll 
 
Dato 7. september 2020 
Møtenr. 5 
Sted Video 

 
Til stede  
Fra Regionstyret Caroline Sofie Bjørge, Elin Beate Samuelsen,  

Geir Morten Karlsen, Anne Marit Hunderi,  
Mathea Eiken Faksen, Marit Bratli 
 

Fra administrasjonen Ingrid Sofie Nygaard 
 

Forfall Rune Eriksen 
 
 

Godkjenning 
Innkalling godkjent. 
Dagsorden godkjent. 

Vedtakssaker – A-saker 

Økonomistatus første halvår 2020 (18/2020) 
Vedtak. Regionstyret tar økonomistatus pr. 31.7.20 til orientering 
 

Aktivitetsplan 2020 – 2021 (19/2020) 
Vedtak. 

1. Regionstyret har følgende kommentar til aktivitetsplanen for 2020 
a. Styremøtet 20-21. mars 2021 kolliderer med NM janitsjar, vurdering 

om endring møtedato utsettes til styremøtet i november. 
b. Aktivitetsplanen for 2021 godkjennes slik administrasjonen har lagt 

den frem.   
2. Regionkorps 

a. Det legges opp til en fellessamling for begge regionkorpsene i 
Nordvest på Nordfjordeid 13.-15. november 

b. Arrangementet gjennomføres med gode smittevernsrutiner og med 
godkjenning fra kommuneoverlegen i Stad kommune.  

 

Landsmøtet 2020 (20/2020) 
Vedtak. 

• Regionstyret vedtar å møtes på Nordfjord Hotell for å sitte samlet som 
delegasjon til landsmøtet 2020.  

• Regionen følger modellen skissert fra Forbundsstyret og Generalsekretæren.  
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Regionting 2021 (21/2020) 
Vedtak. 
Regionstyret har gjort følgende vedtak: 

1. Regiontinget flyttes fra søndag 25. april til lørdag 24. april 2021. Dette 
gjøres av hensyn til reisevei for medlemskorpsene i regionen. 
 

2. Regionstyret har gjort følgende vedtak, mot 1 stemme: 
a. Regionstyret gjør om tidligere vedtak om å gjennomføre regiontinget 

2021 i Kristiansund. Regiontinget flyttes til midten av regionen, 
fortrinnsvis Ørsta eller Ulsteinvik.   
 

b. Regiontinget 2021 flyttes for å legge til rette for at flest mulig korps 
kan delta i møtet. Det legges opp til at regiontinget skal komme med 
en anbefaling om organiseringen av regionen til landsmøtet 2022 
 

c. Neste ordinære regionting, som etter planen skal gjennomføres i 
Møre og Romsdal, legges til Kristiansund.   

Drøftingssaker 

Corona, planlegging og tilbud til korpsene (23/2020) 
Vedtak.  
Regionstyret tar saken til orientering. 
 

Orienteringssaker 

Orienteringssaker (24/2020) 
• Orientering fra kontoret (24.1) 

o Status hjemmekontor 
 

• Orientering nasjonalt (24.2) 
o Det er sendt ut e-post til deltakerkorps i NM Brass og NM Janitsjar 

om gjennomføring av NM 2021.  
 

• Orientering fra styreleder (24.3) 
o Ingen saker 

 
Vedtak.  
Sak 24.1 – 24.3 tas til orientering. 
 
 
 
 
NMF, 07/09/20   
 
 
Caroline Sofie Bjørge  Ingrid Sofie Nygaard  
Styreleder Daglig leder 


