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NMF Trøndelag  

Referat styremøte 8/20 

Møte nr. 8/20 
Tid:   Onsdag 2.desember kl 1530-1830 
 
Sted:   Videomøte (se egen innkalling i zoom) 
 
Tilstede: Ingolf Rokseth, Bjørn Frode Hansen, Bente-Irene Finseth, Øyvind 

Berg, Erik Seem, Hege Wold (fratrådte møtet før sak 19), Hilde 
Sveås, Jenny Nordaune (1.vara), Geir Ulseth (DL) 

 
  

 ( = Vedlegg) 

DAGSORDEN: 
 
SAK 1/20: Godkjenning av innkalling     Ingolf 
  Vedtak: Innkallingen godkjent 
 
SAK 2/20: Godkjenning av dagsorden     Ingolf 
  Vedtak: Dagsorden godkjent 
 
SAK 3/20: Referat og orienteringssaker     Alle 

➢ Representasjon: (ingen siden siste møte) 
➢ Status TUK v/nestleder Bjørn Frode Hansen: samling nov-20 flyttet til 5.-7.mars-21 

(dagsamling Rosenborg skole, Trondheim), samling jan-21 (Børsa, dagsamling), april 
2021 (planlagt konsert Kimen Kulturhus, Stjørdal), dirigent 2021-2023, turplan 
vår/sommer 2021 (se sak 20/20), jubileumsmarkering TUK 20 år i 2021, forslag 
spilleplan TUK 11 (2021-2023) er utsendt (se sak 20/20) 

➢ Aktivitetsplan pr.27.november 2020       
➢ Adm.oppdatering v/daglig leder gis muntlig i møtet: NM Janitsjar er tildelt NMF 

Trøndelag 2022-2027, Trondheim Kommunes Instrumentfond 2021 er 1,15 mill., 

status Hell Symposiene, Ungdomskonferansen, NM Janitsjar-helgen med opptak, 

«Påske-online», Regionting, TM Drill, Sommerkurs 

➢ Presentasjon av leder i valgkomiteen i NMF Trøndelag 

  

  
SAK 17/20 Handlingsplan for NMF Trøndelag (oppfølging)     

Styret har gjennom høsten 2020 utarbeidet er forslag til ny handlingsplan 
for NMF Trøndelag. I tråd med tidligere vedtak skal handlingsplanen for 
NMF Trøndelag vedtas innen utgangen av 2020. 
 
Vedtak: 
Den framlagte handlingsplan for NMF Trøndelag vedtas som drøftet i 
møtet. 
 

 
SAK 19/20: Budsjett 2021  

Forslag til budsjett for kommende år legges fram i månedsskiftet nov/des 
hvert år. Administrasjonen foreslår å videreføre alle store aktiviteter og 
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tiltak også i 2021. Arbeidet med handlingsplan gir føringer for satsinger og 
tiltak til korpsene. Styrets ønsker og føringer om økt satsing på 
korpsbygging og utvikling av tilbud og veiledning, samt økt synlighet for 
NMF og korpsene, medfører økt behov for ressurser administrativt. Det 
foreslås å øke stillingen til korpskonsulenten fra 70% til 100% for å 
imøtekomme satsingene og sikre god måloppnåelse.  
Koronasituasjonen er særskilt vurdert i forhold til aktiviteter og økonomi. 
Det er klare signaler fra nasjonalt hold om videreføring av statens 
kompensasjonsordninger og stimuleringsmidler også for 1.halvdel av 2021, 
og det anbefales et budsjett som i et normalår for aktiviteter og tilbud. Det 
er likevel tatt inn kjente merkostnader og forventet inntektstap for Hell 
Symposiene, Ungdomskonferansen, TM i Olavshallen, og TM Drill, samt lagt 
inn en forsiktig og avkortet kompensasjon fra statens ordninger. Det er 
ellers lagt inn kjente tilskudd fra kommune, fylket, NMF nasjonalt og 
VO/momskompensasjon. Det foreslås å starte opp med ny kursrekke av 
Drillinstruktørkurs høsten 2021, i tråd med tidligere praksis der dette gjøres 
hvert annet år. 
Adm.bemerkning: prognose for resultat 2020 ligger på budsjett. Forventet 
egenkapital ved utgangen av 2020 vil være i tråd med kjente anbefalinger i 
forhold til omsetning og forpliktelser. 
 
Vedtak: 
1.Det framlagte budsjettet for 2021 vedtas med et overskudd på kr 
282.287,- 
2.Stillingsressursen til korpskonsulent økes fra 70% til 100% 

 
 
SAK 20/20: TUK reise vår/sommer 2021 og samlingsplan TUK 11 (2021-2023) 

Turplaner for vår/sommer er vurdert av styret i TUK, der det foreligger to 
alternativer: en utenlandstur til Basel eller en turne i Midt-Norge. Saken er 
spesielt vurdert opp imot det pågående pandemien. Samlingsplan for 2021-
2023 er lagt fram for styret. 
 
Vedtak: 
1.På bakgrunn av usikkerhet rundt smittutbredelsen av Covid-19, i Norge 
og Europa, beslutter regionstyret å avlyse jubileumstur for Trøndelag 
Ungdomskorps til Basel, Sveits, sommeren 2021. Det jobbes i stedet med 
en turne i Trøndelag. 
2.Samtidig vedtas framlagt plan for samlingshelger for TUK i perioden 
2021-2023. 
 

 
SAK 8/20: Eventuelt 

• Møteplan fram til regiontinget 2021: 20.januar, 17.mars 

 
 
 
Ingolf Rokseth 
       (sign)             Geir Ulseth  
 Regionleder                                                           (sign) 
                                                           Daglig leder 


