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Korpsene i NMF Sør 25. januar 2021 
 
 
 
 

Innkalling til regionting i NMF Sør 
Søndag 25. april  2021 kl. 15.00. Digital gjennomføring på Zoom.  

 
Møtet foregår parallelt med Dagskonferansen for styrer og dirigenter. Det vil også 
åpnes for digital deltakelse på årets regionting.  
 
 
 
Dagsorden på regiontinget følger vedtektene § 6.4 dagsorden for regionting: 
A. Konstituering 

1. Åpning 
2. Navneopprop 
3. Godkjenning av innkalling 
4. Godkjenning av dagsorden/sakslisten 
5. Valg av møteledelse 
6. Valg av referenter  
7. Valg av fullmaktskomité  
8. Valg av redaksjonskomité  
9. Valg av to protokollunderskrivere. 

B. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap for hvert av årene i region- 
/kretstingsperioden. 
C. Saker fremmet av region-/kretsstyret og musikkorpsene.  
D. Plan og budsjett for neste region-/kretstingsperiode og langtidsbudsjett. 
E. Valg 
 

 
Styret i NMF Sør har i perioden bestått av: 
Leder:   Per Qvarnstrøm      
Nestleder:  Thor Hansen   
Styremedlem:  Tim Grov    
Styremedlem:  Gry Tunby    
Styremedlem:  Emmanuel Dreier Ludianos    
Styremedlem:  Kine Aasen 
Styremedlem:  Tone Berge Hansen 
Styremedlem:  Christine Hermansen 
Styremedlem:  Nicolai Bratsberg 
Varamedlem:  Vibeke Lillehammer Larsen  
Varamedlem:  Andreas Malde 
Varamedlem:  Martin Haugen 
 
Representasjon i henhold til vedtektene § 6.3.B  
Korpsene møter med inntil 2 ordinære representanter med skriftlig fullmakt 
undertegnet av korpsets leder. 



 
 

Tel: 98 24 11 58 

Fax: 92 17 27 18 

 

Fakkelgården 
2624 Lillehammer 

musikkorps.no 

hedopp@musikkorps.no 

 

 
 

Påmeldingsskjemaet signeres, skannes og returneres på epost til nmf-
sor@musikkorps.no innen 8. april 2021.  
 
 
Sakspapirer blir sendt etter vedtektene § 6.2.D: 
Styrets årsmeldinger, reviderte regnskap og saker til behandling på regiontinget, 
skal sendes musikkorpsene senest tre uker før regiontinget. Dvs. at de skal sendes 
fra NMF Sør senest 4. april 2021. 
 
 
Saker til regiontinget fra korpsene reguleres av vedtektene § 6.2.E: Medlemmer 
må fremme saker til behandling på regiontinget gjennom musikkorpset innen 6 uker 
før regiontinget, dvs. innen 14. mars 2021.  
Alle saker som er mottatt innen denne fristen skal legges fram for regiontinget. 
 
 
Valgkomitèens leder er Øystein Sandtrø. Kandidater til styreverv kan meldes til 
han på oystein.sandtro@horten.kommune.no 
   

 
NMFs vedtekter kan lastes ned her: NMFs vedtekter gjeldende fra 11.10.2020 
 

 
 
Regiontinget inkl. enkel servering er gratis. 

 
 
 

Vi ønsker alle våre medlemskorps velkommen til regiontinget, og håper å treffe så 
mange som mulig av dere. 

 
 

 
 

Vennlig hilsen 
 
 

 
Per Qvarnstrøm (sign.)    Finn Arne Dahl Hanssen (sign.) 
Styreleder NMF Sør     Daglig leder NMF Sør 
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https://musikkorps.no/wp-content/uploads/2020/11/NMFs-vedtekter-gjeldende-fra-11.10.2020.pdf


Arsmelding og regnskap 2019
Saksnr. B 01/2021
Dato 25. april 2021

Regionstyrets forslag til vedtak:
Regiontinget godkjenner årsmelding og regnskap for 2019.

Vedlegg:
Årsmelding 2019 NMF Sør
Regnskap 2019 NMF Sør













































 

 
 

Revisorgruppen 

Hordaland AS 

Nøstegaten 56, 

N-5011 Bergen 

Tlf.: +47 55 21 07 80 

 

Avdeling Kvam: 

Sandvenvegen 40, 

N-5600 Norheimsund 

Tlf.: +47 56 55 00 70 

 

E-post: 

hordaland@rg.no 

 

Foretaksregisteret 

NO 987 547 502 MVA 

Bank 8580.14.20880 

 

www.rg.no 

 

Statsautoriserte 

revisorer 

 

Medlem av UHY International, en sammenslutning av uavhengige revisjons- og konsulentselskaper. 

Til årsmøtet i NMF-Sør 
 
UAVHENGIG REVISORS BERETNING 2019 

 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert NMF-Sør sitt årsregnskap som viser et overskudd på kr 316 514,-. 

Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap for 

regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et 

sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter 

og gir et rettvisende bilde av enhetens finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dets 

resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens 

regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, 

herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i 

henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 

årsregnskapet. Vi er uavhengige av enheten slik det kreves i lov og forskrift, og har 

overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning 

er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsrapport, men 

inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.  

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer 

ikke den øvrige informasjonen.   

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon 

med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig 

informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller 

hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde 

konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi 

pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med 

lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med 

regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik 

intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke 

inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til enhetens evne til fortsatt 

drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift 

skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli 

avviklet. 



 
 

Statsautoriserte 

revisorer 

 

Medlem av UHY International, en sammenslutning av uavhengige revisjons- og konsulentselskaper. 

 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 

vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 

revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 

sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god 

revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som 

eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet 

kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på 

årsregnskapet.  

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til 

https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har 

funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 

«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk 

finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og 

oversiktlig registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar 

med lov og god bokføringsskikk i Norge.  

 

Bergen, 22. april 2020 
Revisorgruppen Hordaland AS 
 
 
 
Roger Sleire 
Statsautorisert revisor 

 



 

KONTROLLKOMITEENS BERETNING FOR 2019 
 

Kontrollkomiteens mandat er nedfelt i vedtektenes 9.1. I samsvar med vedtektene og vanlig 

praksis har komiteen gjennomført sine kontrolloppgaver gjennom beretningsåret 2019. 

 

Komiteen har bestått av: Truls Bonden, Unni Christensen, Hege Børke Selle og varamedlem 

Thor Furuvald 

 

1. SAKSUTREDNNGER OG PROTOKOLLER 

Kontrollkomiteen har hatt fortløpende tilgang til alle sakspapirer og protokoller og har på 

den måten hatt mulighet til å følge prosessen i alle saker regionstyret har behandlet 

 

2. OPPFØLGING AV REIONSTINGVEDTAK 2019 

Kontrollkomiteen konstaterer at vedtak på regionstinget i 2019 er fulgt opp. 

 

3. REGIONSSTYRETS BERETNING FOR 2019 

Regionstyrets beretning gir en god beskrivelse av driftsåret 2019. Den viser at regionstyret 

har god kontroll både på drift og de aktiviteter de iverksetter. 

 

4. REGNSKAP OG ØKONOMI 2019 

Det framlagte regnskap, sammen med noter og revisors beretning, viser at regionstyret har 

god kontroll med driften. 

 

5. KONTROLLKOMITEENS INNSTILLING 

Med bakgrunn i framlagte dokumenter vil kontrollkomiteen anbefale regiontinget å 

godkjenne årsmelding og regnskap med revisors beretning. 

 

Langesund 08.04.2021 

 

 

  
 

Truls Bonden Unni Christensen Hege Børke Selle 

 

 



Arsmelding og regnskap 2020
Saksnr. B 02/2021
Dato 25. april 2021

Regionstyrets forslag til vedtak:
Regiontinget godkjenner årsmelding og regnskap for 2020.

Vedlegg:
Årsmelding 2020 NMF Sør
Regnskap 2020 NMF Sør









































 

 
 

Revisorgruppen 

Hordaland AS 

Nøstegaten 56, 

N-5011 Bergen 

Tlf.: +47 55 21 07 80 

 

Avdeling Kvam: 

Sandvenvegen 40, 

N-5600 Norheimsund 

Tlf.: +47 56 55 00 70 

 

E-post: 

hordaland@rg.no 

 

Foretaksregisteret 

NO 987 547 502 MVA 

Bank 8580.14.20880 

 

www.rg.no 

 

Statsautoriserte 

revisorer 

 

Medlem av UHY International, en sammenslutning av uavhengige revisjons- og konsulentselskaper. 

Til årsmøtet i NMF-Sør 
 
UAVHENGIG REVISORS BERETNING 2020 

 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert NMF-Sør sitt årsregnskap som viser et overskudd på kr 380 014,-. 

Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for 

regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et 

sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter 

og gir et rettvisende bilde av enhetens finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets 

resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens 

regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, 

herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i 

henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 

årsregnskapet. Vi er uavhengige av enheten slik det kreves i lov og forskrift, og har 

overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning 

er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsrapport, men 

inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.  

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer 

ikke den øvrige informasjonen.   

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon 

med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig 

informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller 

hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde 

konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi 

pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med 

lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med 

regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik 

intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke 

inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til enhetens evne til fortsatt 

drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift 

skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli 

avviklet. 



 
 

Statsautoriserte 

revisorer 

 

Medlem av UHY International, en sammenslutning av uavhengige revisjons- og konsulentselskaper. 

 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 

vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 

revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 

sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god 

revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som 

eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet 

kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på 

årsregnskapet.  

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til 

https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har 

funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 

«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk 

finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og 

oversiktlig registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar 

med lov og god bokføringsskikk i Norge.  

 

Bergen, 25. mars 2021 
Revisorgruppen Hordaland AS 
 
 
 
Roger Sleire 
Statsautorisert revisor 

 



  

KONTROLLKOMITEENS BERETNING FOR 2020 
 

Kontrollkomiteens mandat er nedfelt i vedtektenes 9.1. I samsvar med vedtektene og vanlig 

praksis har komiteen gjennomført sine kontrolloppgaver gjennom beretningsåret 2020. 

 

Komiteen har bestått av: Truls Bonden, Unni Christensen, Hege Børke Selle og varamedlem 

Thor Furuvald 

 

2020 har vært et unntaksår for NMF Sør. Kontrollkomiteen ser at det har vært krevende. Noe 

aktivitet har det vært, og alle muligheter har blitt benyttet godt.  

 

1. SAKSUTREDNNGER OG PROTOKOLLER 

Kontrollkomiteen har hatt fortløpende tilgang til alle sakspapirer og protokoller og har på 

den måten hatt mulighet til å følge prosessen i alle saker regionstyret har behandlet 

 

2. OPPFØLGING AV REIONSTINGVEDTAK 2019 

Kontrollkomiteen konstaterer at vedtak på regionstinget i 2019 er fulgt opp. 

 

3. REGIONSSTYRETS BERETNING FOR 2020 

Regionstyrets beretning gir en god beskrivelse av driftsåret 2020. Den viser at regionstyret 

har god kontroll både på drift og de aktiviteter de iverksetter. 

 

4. REGNSKAP OG ØKONOMI 2020 

Det framlagte regnskap, sammen med noter og revisors beretning, viser at regionstyret har 

god kontroll med driften. 

 

5. KONTROLLKOMITEENS INNSTILLING 

Med bakgrunn i framlagte dokumenter vil kontrollkomiteen anbefale regiontinget å 

godkjenne årsmelding og regnskap med revisors beretning. 

 

Langesund 08.04.2021 

 

 

 

  
 

Truls Bonden Unni Christensen Hege Børke Selle 

 

 

 



NMF Sør  Regionstyre  17.03.2021  side 1

Endring av vedtekter
Saksnr. C 03/2021
Dato 25. april 2021

Regionstyrets forslag til vedtak:
Regiontinget vedtar å følge NMFs gjeldende vedtekter i tråd med vedlagte
Landsmøtesak 10.2020.

Saksutredning:
Landsmøtet har i sak 10.2020 behandlet og vedtatt nye vedtekter.
Vedlagt følger oversikt over gamle og nye vedtekter, hvor endringer er markert i
gult.

Vedlegg:
- Landsmøtesak 10.2020
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Dato:  10.-11. oktober 2020 
Sak nr.  10.2020 
Sak:   Revidering av vedtektene 

 
 
 
 

 
Forbundsstyrets innstilling til Landsmøtet: 
 
 
NMFs Landsmøte vedtar justering av NMFs vedtekter i tråd med vedlagte 
vedtektsmatrise, datert 28. mai 2020. 
 
Justerte vedtekter gjøres gjeldende fra dags dato.   

 
 
 
 
 
 
 

 
_____________________ 

Rita Hirsum Lystad 
President 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Vedtektsmatrise, datert 28. mai 2020 
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Innledning: 
Forbundsstyret hadde saken oppe til behandling på møtet 12. mars. På grunn av 
knapp tid ble vedtektene ikke ferdig behandlet. Saken legges derfor frem til ny 
behandling.  
 

Saksutredning: 
I protokollen fra marsmøtet ble det gjort følgende vedtak: 
 
Saken behandles pr mail 
 
Dagen etter marsmøtet ble landet «stengt ned», og en av få positive konsekvenser 
av dette er at møteplanen vår åpner for ny behandling saken i forbundsstyret før 
utsending av landsmøtesaker. 
 
Vedtektsutvalget har jobbet med en alternativ tekst til §3.5 som omhandler 
«disiplinære tiltak». Denne paragrafen går rett inn i materien som varslingsutvalget 
har jobbet med, og forslag til ny tekst har vært ute på høring til styremedlemmene 
som sitter i varslingsutvalget. 
 
Det er ikke kommet merknader eller forslag til justeringer av endret tekst. Ny tekst 
er en presisering og tydeliggjøring av hvilke disiplinære tiltak som kan gjøres - av 
hvem og når. Den er samtidig justert ift resten av vedtektene, slik at denne 
paragrafen «står seg» sammen med resten av vedtektssettet.  
 
Årets situasjon med utsettelse av landsmøtet har også medført at vedtektsutvalget 
har lagt inn forslag om en ny paragraf. For lesbarhetens skyld er den ikke satt inn i 
matrisen, men dersom forbundsstyret slutter seg til forslaget skal den inn under 
paragraf 4, Landsmøtet. 
 
Forslag til ny paragraf:  
Dersom det oppstår en force majeure-situasjon og landsmøtet ikke kan avholdes i 
tråd med vedtektene, skal Forbundsstyret kalle inn regionens ledere og legge frem 
forslag til: 

a) Digitalt landsmøte til oppsatt tid 

b) Utsettelse av landsmøte 

Forbundsstyret gjør sin vurdering og fatter vedtak på grunnlag av drøfting 
regionlederne. 
 
Målet er å få en paragraf som gjør at vi tar høyde for situasjoner som vi ikke kan 
forutse. Forbundsstyret tar avgjørelsen, men må gå en runde med regionlederne 
for å sikre forankring i hele organisasjonen. 
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Nåværende vedtekter Forslag til nye vedtekter Begrunnelse 

   

§1 ORGANISASJON  
Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 
1918, er en landsomfattende, demokratisk 
musikkorganisasjon for musikanter, drillere 
og andre interesserte, tatt opp som  
medlemmer gjennom musikk- og drillkorps, 
heretter kalt korps. 
 
 
1.1 Organisering av regionene 
a. NMF består av ni rettssubjekter, NMF 
nasjonalt og åtte regioner. 
b. Regioninndelingen følger de grenser 
landsmøtet bestemmer. 
c. Forbundsstyret kan bestemme annen 
regiontilhørighet for korps som søker om 
dette. 
 
1.2 Organisering av korpsene  
a. Korpsene er det grunnleggende 
organisatoriske ledd i NMF.  
b. Korpsene bestemmer selv organisering 
og overgangsordninger mellom korps for 
ulike aldersgrupper som f. eks skolekorps, 
voksenkorps og generasjonskorps. Ved 
konkurranser gjelder NMFs 
aldersbestemmelser fastsatt i 
konkurransereglementene. 
c. Dersom korpsene ikke blir enige om 
lokal organisering skal skolekorps og 

§1 ORGANISASJON  
Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 
1918, er en landsomfattende, 
demokratisk musikkorganisasjon for 
musikanter, drillere og andre 
interesserte, tatt opp som  
medlemmer gjennom musikk- og 
drillkorps, heretter kalt korps. 
 
1.1 Organisering av regionene 
a. NMF består av flere rettssubjekter; 
NMF nasjonalt og åtte regioner. 
b. Regioninndelingen følger de grenser 
landsmøtet bestemmer. 
c. Forbundsstyret kan bestemme annen 
regiontilhørighet for korps som søker om 
dette. 
 
1.2 Organisering av korpsene  
a. Korpsene er det grunnleggende 
organisatoriske ledd i NMF.  
b. Korpsene bestemmer selv organisering 
og overgangsordninger mellom korps for 
ulike aldersgrupper som f. eks skolekorps, 
voksenkorps og generasjonskorps. Ved 
konkurranser gjelder NMFs 
aldersbestemmelser fastsatt i 
konkurransereglementene. 
c. Dersom korpsene ikke blir enige om 
lokal organisering skal skolekorps og 

 
Ingen endring i innledning 
 
 
 
 
 
 
 
Her ønsker vi å markere at NMF 
er oppdelt i NMF nasjonalt og 
regioner, men at ved å sløyfe 
antall er vi mer i pakt med 1.1 b. 
 
 
 
 
 
1.2 Ingen forslag til endring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

70 
 

voksenkorps deles inn etter følgende 
regler: 
- En kan være medlem i skolekorps til 31. 
juli det året en fyller 19 år. 
- Medlem i skolekorps kan bli aspirant i 
voksenkorps fra 1. august det året en fyller 
15 år. Aspiranten skal prioritere og 
oppfylle sine forpliktelser i skolekorpset. 
- Medlemmer til voksenkorps tas opp fra 1. 
august det året de fyller 16 år. 
d. Med drillkorps, som nevnt i §1, menes 
en gruppe drillere som ikke er tilknyttet et 
musikkorps, men som har tilhørighet i NMF. 
Disse utøver korpsdrill. 
e. Tvister i forbindelse med ovenstående 
punkter skal avgjøres av regionstyret.  
 
§2 FORMÅL  
Norges Musikkorps Forbund skal gjøre 
korpsene til en attraktiv fritidsinteresse for 
alle barn, unge og voksne.  
Dette gjør vi ved å sikre gode vekstvilkår 
for korpsene, tilby aktiviteter av høy 
kvalitet og synliggjøre korpsenes 
betydning.  
Gjennom vårt arbeid er vi en sentral 
bidragsyter til livslang læring, økt 
livskvalitet og kulturbygging i hele landet.  
 
§3 MEDLEMSKAP 
3.1 Opptak av medlemmer 

voksenkorps deles inn etter følgende 
regler: 
- En kan være medlem i skolekorps til 31. 
juli det året en fyller 19 år. 
- Medlem i skolekorps kan bli aspirant i 
voksenkorps fra 1. august det året en 
fyller 15 år. Aspiranten skal prioritere og 
oppfylle sine forpliktelser i skolekorpset. 
- Medlemmer til voksenkorps tas opp fra 
1. august det året de fyller 16 år. 
d. Med drillkorps, som nevnt i §1, menes 
en gruppe drillere som ikke er tilknyttet 
et musikkorps, men som har tilhørighet i 
NMF. Disse utøver korpsdrill. 
e. Tvister i forbindelse med ovenstående 
punkter skal avgjøres av regionstyret.
  
§2 FORMÅL  
Norges Musikkorps Forbund skal gjøre 
korpsene til en attraktiv fritidsinteresse 
for alle barn, unge og voksne.  
Dette gjør vi ved å sikre gode vekstvilkår 
for korpsene, tilby aktiviteter av høy 
kvalitet og synliggjøre korpsenes 
betydning.  
Gjennom vårt arbeid er vi en sentral 
bidragsyter til livslang læring, økt 
livskvalitet og kulturbygging i hele landet.  
 
 
§3 MEDLEMSKAP 
3.1 Opptak av medlemmer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§2 FORMÅL 
Ingen endring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§3 MEDLEMSKAP 
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Alle korpsene i Norge kan melde seg inn i 
NMF. Korps melder seg inn i NMF gjennom 
NMFs innmeldingsskjema.  
 
 
Musikanter, drillere og andre interesserte 
tas opp som medlemmer ved innmelding i 
korpsene.  
 
Forbundsstyret kan i særskilte tilfeller 
innvilge medlemskap som faller utenfor 
disse kriterier. 
3.2 Forutsetninger for medlemskap 
a. Alle medlemmene plikter å følge NMFs 
vedtekter, og vedtak gjort av NMFs 
besluttende organer. 
b. Korpsenes vedtekter skal følge 
mønstervedtektene. 
 
3.3 Rapporteringsplikt og kontingent 
a. Korpsene skal hvert år sende årsrapport 
og medlemsopplysninger til NMF. 
Rapporten sendes i henhold til de frister og 
rutiner som er fastsatt av NMF. Det gis ikke 
anledning til reservasjon mot registrering.  
b. Korpsene skal betale kontingent til NMF 
innen 1. februar. Kontingenten regnes 
etter korpsenes medlemstall per 31. 
desember.  
Medlemskapet følger kalenderåret. 
 
 

Korps i Norge kan melde seg inn i NMF. 
Korps melder seg inn i NMF gjennom NMFs 
innmeldingsskjema til enhver tids 
gjeldende innmeldingspraksis.  
Musikanter, drillere og andre interesserte 
tas blir tatt opp som medlemmer ved 
innmelding i korpsene.  
Forbundsstyret kan i særskilte tilfeller 
innvilge medlemskap som faller utenfor 
disse kriterier. 
3.2 Forutsetninger for medlemskap 
a. Alle medlemmene plikter å følge NMFs 
vedtekter, og vedtak gjort av NMFs 
besluttende organer. 
b. Korpsenes vedtekter skal følge 
mønstervedtektene for musikkorps og 
drillkorps i NMF. 
 
3.3 Rapporteringsplikt og kontingent 
a. Korpsene skal hvert år sende 
årsrapport og medlemsopplysninger til 
NMF. Rapporten skal sendes i henhold til 
de frister og rutiner som er fastsatt av 
NMF. Det gis ikke anledning til 
reservasjon mot registrering.  
b. Korpsene skal betale kontingent til 
NMF innen 1. februar. Kontingenten 
regnes etter korpsenes medlemstall per 
31. desember året før. Medlemskapet 
følger kalenderåret. 
 
 

Språklig justering, bedre med 
ubestemt form, og «alle» 
oppleves som unødvendig. 
Ønske om å gjøre praksisen mer 
tidløs. 
Ønske om å gå fra passivt til mer 
aktivt språk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommafeil 
 
 
Presisering av hvilke 
mønstervedtekter som gjelder. 
 
Ref aktivt språk 
 
 
 
 
 
 
Presisering. 
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3.4 Utmelding 
a. Korps som ønsker å melde seg ut må 
sende skriftlig melding om dette til NMF 
senest 15. november for at utmeldingen 
skal være gyldig fra 1. januar neste år. Ved 
utmelding tapes all rett til NMFs verdier. 
b. Medlemmer meldes ut av NMF ved 
utmelding fra korps. 
 
 
 
3.5 Disiplinære tiltak 
Forbundsstyret og regionstyret kan 
iverksette disiplinære tiltak overfor korps 
som ikke retter seg etter gyldige vedtekter 
og vedtak. 
a. Landsmøtet kan ekskludere medlemmer 
og korps. 
 
 
b. Forbundsstyret kan suspendere eller 
utestenge medlemmer og korps. 
 
 
c. Regionstyret kan suspendere eller 
utestenge egne medlemmer og korps. 
Avgjørelsen kan ankes til forbundsstyret.  
 
 
d. Korpsene kan iverksette disiplinære 
tiltak overfor egne medlemmer. 

3.4 Utmelding 
a. Korps som ønsker å melde seg ut må 
sende skriftlig melding om dette til NMF 
senest 15. november for at utmeldingen 
skal være gyldig fra 1. januar neste år. 
Ved utmelding tapes all rett til NMFs 
verdier. 
b. Medlemmer meldes ut blir utmeldt av 
NMF ved utmelding fra korps. 
 
 
3.5 Disiplinære tiltak 
a. NMFs vedtatte vedtekter, 
retningslinjer, regler og vedtak, samt 
norsk lov, legger premiss for disiplinære 
tiltak.  
 
b. Vedtaksinstans 
Forbundsstyret, regionstyret og 
varslingsutvalget kan  iverksette 
disiplinære tiltak overfor medlemmer og 
korps som ikke retter seg etter de til 
enhver tid gjeldende vedtekter, 
retningslinjer, regler og vedtak.  
 
Til gyldig vedtak om eksklusjon kreves 
3/4 flertall i forbundsstyret/regionstyret. 
Vedtak om andre disiplinære tiltak krever 
alminnelig flertall. 
 
Korpsene kan iverksette disiplinære tiltak 
overfor egne medlemmer.  

 
 
 
 
Utvalget har problemer med å 
forstå denne setningen, og 
foreslår å stryke den. 
b) passivt/aktivt språk 
 
 
  
Hele §3.5 er justert etter 
diskusjonen i styremøtet i mars. 
Styremedlemmene som har sittet 
i varslingsutvalget har fått 
endringene til gjennomsyn i 
forkant. 
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Avgjørelser kan ankes til regionstyret, som 
fatter endelig vedtak.  
 
 
 
e. Korps som skylder ett års kontingent til 
NMF kan bli suspendert etter nærmere 
varsel. En eventuell suspensjon fritar ikke 
for betaling av forfalte krav på 
medlemskontingent og forsikring. 
Medlemskap kan gjenopptas så snart 
kontingenten betales. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c. Type disiplinære tiltak 
Avhengig av alvorlighetsgrad, gjentakelse 
av atferd og andre relevante forhold for 
saken kan det bli iverksatt disiplinære 
tiltak:   
- Muntlig eller skriftlig advarsel  
- Midlertidig utestengelse fra aktiviteter 
og arrangementer eller midlertidig tap av 
verv eller oppgaver 
- Eksklusjon fra organisasjonen, tap av 
medlemsskap eller oppsigelse av 
ansettelsesforhold.  
 
d. Midlertidig utestengelse mens en sak 
undersøkes 
I saker som blir behandlet av politi eller 
rettsinnstans, vil et medlem som 
hovedregel bli midlertidig utestengt frå 
verv og oppgaver inntil saken er avklart.  
 
I andre saker der et medlem er anklaget 
for alvorlig brudd, kan medlemmet bli 
midlertidig utestengt fra verv og 
oppgaver inntil saken er avklart i NMFs 
organisasjon. 
 
Midlertidig utestengelse kan gjelde på 
arrangementer og for anmeldte forhold 
utenfor NMF.  
Det er forbundsstyret, regionstyret eller 
varslingsutvalget i NMF som fatter vedtak 
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om midlertidig utestengelse. 
Utestengelsen varighet skal være en del 
av vedtaket. 
 
e. Klageadgang 
Korpset sine vedtak om disiplinære tiltak 
kan ankes inn til regionstyret, som fatter 
endelig vedtak. 
 
Regionstyret og varslingsutvalget sine 
vedtak om disiplinære tiltak kan ankes 
inn for forbundsstyret, som fatter endelig 
vedtak. 
 
Vedtaket kan påklages innen fire uker 
etter at vedtak er mottatt av den 
vedtaket gjelder for.  
 
Etter skriftlig søknad kan personer som 
har vært ekskludert, igjen bli medlem 
dersom forbundsstyret eller regionstyret 
med 3/4 flertall vedtar det. 
 
f. Korps som skylder ett års kontingent 
til NMF kan bli midlertidig utestengt 
etter nærmere varsel. En eventuell 
midlertidig utestengelse fritar ikke for 
betaling av forfalte krav på 
medlemskontingent og forsikring. 
Medlemskap kan bli gjenopptatt når 
kontingenten er betalt.  
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§4 LANDSMØTE 
4.1 Status 
Landsmøtet er NMFs øverste myndighet. 
Alle organisasjonsledd skal følge de vedtak 
som fattes av Landsmøtet.  
 
4.2 Innkalling og saker  
 
a. Det skal holdes ordinært landsmøte 
innen utgangen av april annet hvert år.  
b. Det skal kalles inn til ekstraordinært 
landsmøte dersom forbundsstyret eller 
regioner tilsvarende 2/3 av NMFs 
medlemsmasse, eller 2/3 av regionene 
krever det. 
c. Innkallingen sendes senest tre måneder 
før ordinært og en måned før 
ekstraordinært landsmøte.  
d. Den nasjonale valgkomiteens innstilling 
skal gjøres kjent minimum fire uker før 
landsmøtet.  
Styrets årsmelding, revidert regnskap, 
budsjett og saker til behandling på 
landsmøtet skal sendes til regionene senest 
fire uker før landsmøtet.  
e. Medlemmer og korps må fremme 
landsmøtesaker gjennom regionen. 
Regionene må fremme landsmøtesaker, før 
1. januar det året landsmøtet holdes.  
 

Ref sak om reviderte varslingsrutiner 
§4 LANDSMØTE 
4.1 Status 
Landsmøtet er NMFs øverste myndighet. 
Alle organisasjonsledd skal følge de 
vedtak som fattes av Landsmøtet.  
 
4.2 Innkalling og saker  
 
a. Det skal holdes ordinært landsmøte 
innen utgangen av april annet hvert år.  
b. Det skal kalles inn til ekstraordinært 
landsmøte dersom forbundsstyret eller 
regioner tilsvarende 2/3 av NMFs 
medlemsmasse, eller 2/3 av regionene 
krever det. 
c. Innkallingen skal sendes senest tre 
måneder før ordinært og en måned før 
ekstraordinært landsmøte.  
d. Den nasjonale valgkomiteens innstilling 
skal gjøres kjent minimum fire uker før 
landsmøtet.  
Styrets årsmelding, revidert regnskap, 
budsjett og saker til behandling på 
landsmøtet skal sendes til regionene 
senest fire uker før landsmøtet.  
e. Medlemmer og korps må fremme 
landsmøtesaker gjennom regionen. 
Regionene må fremme landsmøtesaker 
før 1. januar det året landsmøtet skal 
holdes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

76 
 

Alle saker som er mottatt innen denne 
fristen skal legges fram for landsmøtet.  
 
4.3 Representasjon, rettigheter og 
voteringer 
a. På landsmøtet deltar delegater fra 
regioner, forbundsstyret, den nasjonale 
kontrollkomité, lederen i den nasjonale 
valgkomité og gjester invitert av 
forbundsstyret. 
b. Regionene velger delegater etter antall 
medlemmer som NMF har mottatt 
kontingent for per 28.02 det året det er 
landsmøte.  
Regionene har rett på representasjon ut 
fra følgende modell: 
- 1 delegat pr. påbegynte 1000  
medlemmer 
c. Følgende har tale-/forslags-/ og 
stemmerett: 
- Godkjente delegater fra regionene  
- Forbundsstyrets medlemmer i alle saker, 
dog ikke stemmerett under behandling av 
årsmelding og regnskap. 
d. Følgende har tale- og forslagsrett: 
- Den nasjonale kontrollkomiteens 
medlemmer  
- Den nasjonale valgkomiteens leder under 
valg. 
e. Følgende har talerett:  
- Generalsekretær, dog ikke i forbindelse 
med valg. 

Alle saker som er mottatt innen denne 
fristen skal legges fram for landsmøtet.  
 
4.3 Representasjon, rettigheter og 
voteringer 
a. På landsmøtet deltar delegater fra 
regioner, forbundsstyret, den nasjonale 
kontrollkomité, lederen i den nasjonale 
valgkomité og gjester invitert av 
forbundsstyret. 
b. Regionene velger delegater etter antall 
medlemmer som NMF har mottatt 
kontingent for per 28.02 det året det er 
landsmøte.  
Regionene har rett på representasjon ut 
fra følgende modell: 
- 1 delegat pr. påbegynte 1000 
medlemmer 
c. Følgende har tale-/forslags-/ og 
stemmerett: 
- Godkjente delegater fra regionene  
- Forbundsstyrets medlemmer i alle 
saker, unntatt under behandling av 
årsmelding og regnskap. 
d. Følgende har tale- og forslagsrett: 
- Den nasjonale kontrollkomiteens 
medlemmer  
- Den nasjonale valgkomiteens leder 
under valg. 
e. Følgende har talerett:  
- Generalsekretær, unntatt i forbindelse 
med valg. 
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- Landsmøtet kan gi talerett til hvem det 
måtte ønske. 
f. Gyldig vedtak krever mer enn halvparten 
av de avgitte stemmene. 
 
4.4 Dagsorden 
Landsmøtet skal behandle følgende saker: 
a. Konstituering 
1. Åpning 
2. Navneopprop 
3. Godkjenning av innkalling 
4. Godkjenning av dagsorden /sakslisten  
5. Valg av møteledelse 
6. Valg av referenter 
7. Valg av fullmaktskomité 
8. Valg av redaksjonskomité 
9. Valg av to protokollunderskrivere 
b. Godkjenning av årsmelding med revidert 
regnskap for hvert av årene i 
landsmøteperioden. 
c. Saker fremmet av forbundsstyret og 
regionene. 
d. Plan, honorar for forbundsstyrets- og 
den nasjonale kontrollkomiteens 
medlemmer og varamedlemmer, 
kontingent, budsjett og langtidsbudsjett. 
e. Valg av: 
1. President.  
2. Visepresident. 
3. Fem styremedlemmer og tre 
varamedlemmer 

- Landsmøtet kan gi talerett til hvem det 
måtte ønske. 
f. Gyldig vedtak krever mer enn 
halvparten av de avgitte stemmene. 
 
4.4 Dagsorden 
Landsmøtet skal behandle følgende saker: 
a. Konstituering 
1. Åpning 
2. Navneopprop 
3. Godkjenning av innkalling 
4. Godkjenning av dagsorden /sakslisten  
5. Valg av møteledelse 
6. Valg av referenter 
7. Valg av fullmaktskomité 
8. Valg av redaksjonskomité 
9. Valg av to protokollunderskrivere 
b. Godkjenning av årsmelding med 
revidert regnskap for hvert av årene i 
landsmøteperioden. 
c. Saker fremmet av forbundsstyret og 
regionene. 
d. Plan, honorar for forbundsstyrets- og 
den nasjonale kontrollkomiteens 
medlemmer og varamedlemmer, 
kontingent, budsjett og langtidsbudsjett. 
e. Valg av: 
1. President.  
2. Visepresident. 
3. Seks styremedlemmer og to 
varamedlemmer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For å unngå at ansatterepr. Og 
kjønn skal være tema. 
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4. Tre medlemmer og ett varamedlem i 
den nasjonale kontrollkomiteen. Leder 
velges særskilt. 
5. Fem medlemmer i den nasjonale 
valgkomiteen. Leder velges særskilt. 
Alle velges for to år.  
De som velges må ha gyldig medlemskap og 
ha sagt seg villig til å påta seg verv. Fast 
ansatte i NMF er ikke valgbare til verv i 
pkt. 1-5. 
6. Revisor. 
Valg skal foregå skriftlig dersom noen 
krever det. 
Dersom a. president, b. visepresident eller 
c. styremedlem av tungtveiende grunner 
må fratre i tingperioden gjelder  
følgende: 
a. Visepresident rykker opp som  
president. Styret velger ny visepresident 
blant styremedlemmene, og første 
varamedlem rykker opp som fullverdig 
medlem i styret.  
b. Styret velger ny visepresident blant 
resterende styremedlemmer, og 1. 
varamedlem rykker opp som fullverdig 
medlem av styret.  
c. 1. varamedlem rykker automatisk opp 
som fullverdig medlem i styret. 
 
§ 5 FORBUNDSSTYRET 
5.1 Sammensetning og konstituering 

4. Tre medlemmer og ett varamedlem i 
den nasjonale kontrollkomiteen. Leder 
velges særskilt. 
5. Fem medlemmer i den nasjonale 
valgkomiteen. Leder velges særskilt. 
Alle velges for to år.  
De som velges må ha gyldig medlemskap 
og ha sagt seg villig til å påta seg verv. 
Fast ansatte i NMF er ikke valgbare til 
verv i pkt. 1-5. 
6. Revisor. 
Valg skal foregå skriftlig dersom noen 
krever det. 
Dersom a. president, b. visepresident 
eller c. styremedlem av tungtveiende 
grunner må fratre i tingperioden gjelder 
følgende: 
a. Visepresident rykker opp som 
president. Styret velger ny visepresident 
blant styremedlemmene, og første 
varamedlem rykker opp som fullverdig 
medlem i styret.  
b. Styret velger ny visepresident blant 
resterende styremedlemmer, og 1. 
varamedlem rykker opp som fullverdig 
medlem av styret.  
c. 1. varamedlem rykker automatisk opp 
som fullverdig medlem i styret. 
 
§ 5 FORBUNDSSTYRET 
5.1 Sammensetning og konstituering 
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Forbundsstyret består av president, 
visepresident, fem styremedlemmer og 
representant valgt av de ansatte, i alt åtte 
medlemmer.  
5.2 Fullmakter 
a. Forbundsstyret skal lede NMF etter NMFs 
vedtekter og landsmøtevedtak.  
b. Forbundsstyret kan delegere oppgaver 
og ansvar til administrasjonen, samt 
utnevne de råd og utvalg som er  
nødvendig for å nå de mål som landsmøtet 
har vedtatt. 
c. Forbundsstyret kan vedta regler, 
instrukser og mønstervedtekter for å 
presisere og regulere NMFs ansvar og 
aktiviteter. 
 
d. Generalsekretæren er administrativ 
leder og leder NMFs daglige virksomhet i 
samsvar med vedtekter, vedtak, 
retningslinjer og gjeldende instrukser. 
Generalsekretæren har møteplikt i 
forbundsstyret, og skal se til at det 
foreligger saksutredning og forslag til 
vedtak i alle saker forbundsstyret skal 
behandle. 
e. Generalsekretær sammen med president 
tegner forbundet. Styret kan meddele 
prokura. 
5.3 Innkalling til styremøter – beslutninger 

Forbundsstyret består av president, 
visepresident, fem styremedlemmer og 
representant valgt av de ansatte, i alt 
åtte medlemmer.  
5.2 Fullmakter 
a. Forbundsstyret skal lede NMF etter 
NMFs vedtekter og landsmøtevedtak.  
b. Forbundsstyret kan delegere oppgaver 
og ansvar til administrasjonen, samt 
utnevne de råd og utvalg som er 
nødvendig for å nå de mål som 
landsmøtet har vedtatt. 
c. Forbundsstyret kan vedta regler, 
instrukser og mønstervedtekter for 
musikkorps og drillkorps i NMF for å 
presisere og regulere NMFs ansvar og 
aktiviteter. 
 
d. Generalsekretæren er administrativ 
leder og leder NMFs daglige virksomhet i 
samsvar med vedtekter, vedtak, 
retningslinjer og gjeldende instrukser. 
Generalsekretæren har møteplikt i 
forbundsstyret, og skal se til at det 
foreligger saksutredning og forslag til 
vedtak i alle saker forbundsstyret skal 
behandle. 
e. Generalsekretær sammen med 
president tegner forbundet. Styret kan 
meddele prokura. 
5.3 Innkalling til styremøter –beslutninger 
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a. Forbundsstyret innkalles når president 
eller tre av forbundsstyrets medlemmer 
finner det nødvendig. 
b. Forbundsstyret er beslutningsdyktig når 
flertallet av styremedlemmer er til stede. 
Møteleder avgjør ved stemmelikhet i 
styret. 
c. Styrevedtak skal protokollføres og 
protokollene skal sendes forbundsstyrets 
medlemmer og varamedlemmer, 
regionstyreledere, regionenes 
administrasjoner og den nasjonale 
kontrollkomiteens medlemmer. 
Konfidensielle saker føres i egen protokoll. 
Denne sendes til forbundsstyrets 
medlemmer og den nasjonale 
kontrollkomité.  
 
5.4 Årsavslutning 
Forbundsstyret skal utarbeide årsmelding 
og avslutte regnskap hvert år. Regnskapet 
skal revideres av statsautorisert revisor 
valgt av landsmøtet. Det året det ikke er 
landsmøte, skal årsmelding og revidert 
regnskap sammen med kontrollkomiteens 
beretning fremlegges på høstens ledermøte 
til orientering. 
 
5.5 Personalansvar 
a. Forbundsstyret har det overordnede 
juridiske arbeidsgiveransvaret for samtlige 

a. Forbundsstyret innkalles når president 
eller tre av forbundsstyrets medlemmer 
finner det nødvendig. 
b. Forbundsstyret er beslutningsdyktig når 
flertallet av styremedlemmer er til stede. 
Møteleder avgjør ved stemmelikhet i 
styret. 
c. Styrevedtak skal protokollføres og 
protokollene skal sendes forbundsstyrets 
medlemmer og varamedlemmer, 
regionstyreledere, regionenes 
administrasjoner og den nasjonale 
kontrollkomiteens medlemmer. 
Konfidensielle saker føres i egen 
protokoll. Denne sendes til 
forbundsstyrets medlemmer og den 
nasjonale kontrollkomité.  
 
5.4 Årsavslutning 
Forbundsstyret skal utarbeide årsmelding 
og avslutte regnskap hvert år. Regnskapet 
skal revideres av statsautorisert revisor 
valgt av landsmøtet. Det året det ikke er 
landsmøte, skal årsmelding og revidert 
regnskap sammen med kontrollkomiteens 
beretning fremlegges på høstens 
ledermøte til orientering. 
 
5.5 Personalansvar 
a. Forbundsstyret har det overordnede 
juridiske arbeidsgiveransvaret for 
samtlige ansatte i forbundet, dvs. ansatte 
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ansatte i forbundet, dvs. ansatte ved 
nasjonalt kontor og for ansatte ved  
NMFs regionkontorer. 
b. På vegne av forbundsstyret utøves de 
alminnelige arbeidsgiverfunksjonene av 
NMFs generalsekretær. 
c. Regionens daglige ledere utøver også, 
gjennom delegasjon via generalsekretær, 
arbeidsgiverfunksjoner på vegne av 
forbundsstyret i regionen. 
d. En representant for de ansatte med vara 
til forbundsstyret velges av og blant de 
ansatte. 
 
§ 6 REGIONTING 
6.1 Status  
Regiontinget er regionens øverste 
myndighet.  
 
6.2 Innkalling og saker  
a. Ordinært regionting holdes annet hvert 
år, det året landsmøtet ikke avholdes, 
innen utgangen av april måned.  
b. Det innkalles til ekstraordinært 
regionting dersom regionstyret eller 1/3 av 
regionens korps krever det. 
c. Innkalling sendes ut minimum ti uker før 
ordinært og tre uker før ekstraordinært 
regionting. 
d. Styrets årsmeldinger, reviderte 
regnskap, budsjett og saker til behandling 

ved nasjonalt kontor og for ansatte ved 
NMFs regionkontorer. 
b. På vegne av forbundsstyret utøves de 
alminnelige arbeidsgiverfunksjonene av 
NMFs generalsekretær. 
c. Regionens daglige ledere utøver også, 
gjennom delegasjon via generalsekretær, 
arbeidsgiverfunksjoner på vegne av 
forbundsstyret i regionen. 
d. En representant for de ansatte med 
vara til forbundsstyret velges av og blant 
de ansatte. 
 
 
§ 6 REGIONTING 
6.1 Status  
Regiontinget er regionens øverste 
myndighet.  
 
6.2 Innkalling og saker  
a. Ordinært regionting holdes annet hvert 
år, det året landsmøtet ikke avholdes, 
innen utgangen av april måned.  
b. Det innkalles til ekstraordinært 
regionting dersom regionstyret eller 1/3 
av regionens korps krever det. 
c. Innkalling sendes ut minimum ti uker 
før ordinært og tre uker før 
ekstraordinært regionting. 
d. Styrets årsmeldinger, reviderte 
regnskap, budsjett og saker til behandling 
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på regiontinget, skal sendes korpsene 
senest tre uker før regiontinget. 
e. Medlemmer må fremme saker til 
behandling på regiontinget gjennom 
korpsene. 
Saker som ønskes behandlet på ordinært 
regionting, må være mottatt av regionen 
seks uker før regiontinget.  
Alle saker som er mottatt innen denne 
fristen skal legges fram for regiontinget. 
 
6.3 Representasjon, rettigheter og 
voteringer 
a. På regiontinget deltar delegater fra 
korps, regionstyret, medlemmer i den 
regionale kontrollkomité, lederen i den 
regionale valgkomité, observatører fra 
korpsene, og gjester invitert av 
regionstyret. En delegat kan kun 
representere ett korps. 
b. Korpsene møter med inntil to ordinære 
regiontingsdelegater med skriftlig fullmakt 
undertegnet av korpsets leder.  
c. Følgende har tale-, forslags- og 
stemmerett: 
- Godkjente delegater fra korpsene.  
- Regionstyrets medlemmer i alle saker, 
dog ikke stemmerett under behandling av 
årsmelding og regnskap.  
d. Følgende har tale- og forslagsrett:  

på regiontinget, skal sendes korpsene 
senest tre uker før regiontinget. 
e. Medlemmer må fremme saker til 
behandling på regiontinget gjennom 
korpsene. 
Saker som ønskes behandlet på ordinært 
regionting, må være mottatt av regionen 
seks uker før regiontinget.  
Alle saker som er mottatt innen denne 
fristen skal legges fram for regiontinget. 
 
6.3 Representasjon, rettigheter og 
voteringer 
a. På regiontinget deltar delegater fra 
korps, regionstyret, medlemmer i den 
regionale kontrollkomité, lederen i den 
regionale valgkomité, observatører fra 
korpsene, og gjester invitert av 
regionstyret. En delegat kan kun 
representere ett korps. 
b. Korpsene møter med inntil to ordinære 
regiontingsdelegater med skriftlig 
fullmakt undertegnet av korpsets leder.  
c. Følgende har tale-, forslags- og 
stemmerett: 
- Godkjente delegater fra korpsene.  
- Regionstyrets medlemmer i alle saker, 
dog ikke stemmerett under behandling av 
årsmelding og regnskap.  
d. Følgende har tale- og forslagsrett:  
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- Den regionale kontrollkomiteens 
medlemmer, den regionale valgkomiteens 
leder under valg. 
e. Følgende har talerett: 
- Representanter fra NMFs forbundsstyre og 
administrasjon 
- Regiontinget kan utover dette gi talerett 
til hvem det måtte ønske.  
f. Gyldig vedtak krever mer enn halvparten 
av de avgitte stemmer. 
 
6.4 Dagsorden 
Regiontinget skal behandle følgende  
saker: 
a. Konstituering 
1. Åpning 
2. Navneopprop 
3. Godkjenning av innkalling 
4. Godkjenning av dagsorden/sakslisten 
5. Valg av møteledelse 
6. Valg av referenter  
7. Valg av fullmaktskomité  
8. Valg av redaksjonskomité  
9. Valg av to protokollunderskrivere. 
b. Godkjenning av årsmelding og revidert 
regnskap for hvert av årene i 
regiontingsperioden. 
c. Saker fremmet av regionstyret og 
korpsene.  
d. Plan og budsjett for neste 
regiontingsperiode og langtidsbudsjett 
e. Valg av: 

- Den regionale kontrollkomiteens 
medlemmer, den regionale valgkomiteens 
leder under valg. 
e. Følgende har talerett: 
- Representanter fra NMFs forbundsstyre 
og administrasjon 
- Regiontinget kan utover dette gi 
talerett til hvem det måtte ønske.  
f. Gyldig vedtak krever mer enn 
halvparten av de avgitte stemmer. 
 
6.4 Dagsorden 
Regiontinget skal behandle følgende 
saker: 
a. Konstituering 
1. Åpning 
2. Navneopprop 
3. Godkjenning av innkalling 
4. Godkjenning av dagsorden/sakslisten 
5. Valg av møteledelse 
6. Valg av referenter  
7. Valg av fullmaktskomité  
8. Valg av redaksjonskomité  
9. Valg av to protokollunderskrivere. 
b. Godkjenning av årsmelding og revidert 
regnskap for hvert av årene i 
regiontingsperioden. 
c. Saker fremmet av regionstyret og 
korpsene.  
d. Plan og budsjett for neste 
regiontingsperiode og langtidsbudsjett 
e. Valg av: 
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1 Styreleder 
2 Nestleder 
3 Fire til åtte styremedlemmer  
4 Inntil fire varamedlemmer.  
5 Tre medlemmer og ett varamedlem til 
den regionale kontrollkomiteen. Leder 
velges særskilt. 
6 Tre medlemmer og ett varamedlem til 
den regionale valgkomiteen. Leder velges 
særskilt. 
Alle velges for to år. 
De som skal velges må ha gyldig 
medlemskap og ha sagt seg villig til å påta 
seg verv. Fast ansatte i NMF er ikke 
valgbare til verv i regionen.  
Valg skal foregå skriftlig dersom noen 
krever det. 
 
§ 7 REGIONSTYRE 
7.1 Sammensetning og konstituering 
Regionstyret består av styreleder, 
nestleder og fire til åtte  
styremedlemmer.  
7.2 Fullmakter 
a. Regionstyret skal lede regionen etter 
NMFs vedtekter og de vedtak regiontinget 
har fattet. 
b. Regionstyret kan delegere oppgaver og 
ansvar til regionens administrasjon, samt 
utnevne de råd og utvalg som er nødvendig 
for å nå de mål som regiontinget har 
bestemt. 

1 Styreleder 
2 Nestleder 
3 Fire til åtte styremedlemmer  
4 Inntil fire varamedlemmer.  
5 Tre medlemmer og ett varamedlem til 
den regionale kontrollkomiteen. Leder 
velges særskilt. 
6 Tre medlemmer og ett varamedlem til 
den regionale valgkomiteen. Leder velges 
særskilt. 
Alle velges for to år. 
De som skal velges må ha gyldig 
medlemskap og ha sagt seg villig til å 
påta seg verv. Fast ansatte i NMF er ikke 
valgbare til verv i regionen.  
Valg skal foregå skriftlig dersom noen 
krever det. 
 
§ 7 REGIONSTYRE 
7.1 Sammensetning og konstituering 
Regionstyret består av styreleder, 
nestleder og fire til åtte 
styremedlemmer.  
7.2 Fullmakter 
a. Regionstyret skal lede regionen etter 
NMFs vedtekter og de vedtak regiontinget 
har fattet. 
b. Regionstyret kan delegere oppgaver og 
ansvar til regionens administrasjon, samt 
utnevne de råd og utvalg som er 
nødvendig for å nå de mål som 
regiontinget har bestemt. 
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c. Regionstyret regulerer regionens ansvar 
og aktiviteter. 
d. Generalsekretær har ansvar for at 
regionene til enhver tid har en 
administrativ leder. På fullmakt fra 
forbundsstyret ansetter generalsekretær 
daglig leder i regionen. Ansettelse skjer 
etter innstilling fra tilsettingsutvalget 
bestående av styreleder og ett 
styremedlem for regionen, 
generalsekretær, HR-ansvarlig og ansattes 
tillitsvalgt. Ved uenighet mellom 
regionstyrets medlemmer og 
generalsekretær treffer forbundsstyret 
endelig avgjørelse.  
e. Regionens daglige leder er  
administrativ leder og leder regionens 
daglige virksomhet i samsvar med 
vedtekter, vedtak, retningslinjer og 
gjeldende instrukser. Daglig leder har 
møteplikt i styret, og skal se til at det 
foreligger saksutredning og forslag til 
vedtak i alle saker regionstyret skal 
behandle.  
f. Daglig leder sammen med styreleder 
tegner regionen. Regionstyret kan  
meddele prokura. 
7.3 Innkalling til styremøter – beslutninger 
a. Regionstyret innkalles når lederen eller 
et flertall av styrets medlemmer finner det 
nødvendig. 

c. Regionstyret regulerer regionens 
ansvar og aktiviteter. 
d. Generalsekretær har ansvar for at 
regionene til enhver tid har en 
administrativ leder. På fullmakt fra 
forbundsstyret ansetter generalsekretær 
daglig leder i regionen. Ansettelse skjer 
etter innstilling fra tilsettingsutvalget 
bestående av styreleder og ett 
styremedlem for regionen, 
generalsekretær, HR-ansvarlig og 
ansattes tillitsvalgt. Ved uenighet mellom 
regionstyrets medlemmer og 
generalsekretær treffer forbundsstyret 
endelig avgjørelse.  
e. Regionens daglige leder er 
administrativ leder og leder regionens 
daglige virksomhet i samsvar med 
vedtekter, vedtak, retningslinjer og 
gjeldende instrukser. Daglig leder har 
møteplikt i styret, og skal se til at det 
foreligger saksutredning og forslag til 
vedtak i alle saker regionstyret skal 
behandle.  
f. Daglig leder sammen med styreleder 
tegner regionen. Regionstyret kan 
meddele prokura. 
7.3 Innkalling til styremøter –beslutninger 
a. Regionstyret innkalles når lederen eller 
et flertall av styrets medlemmer finner 
det nødvendig. 
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b. Regionstyret er beslutningsdyktig når 
flertallet i styret er til stede.  
c. Styrevedtak skal protokollføres, og 
protokollene skal sendes regionstyrets 
medlemmer og varamedlemmer, 
kontrollkomiteens medlemmer og NMFs 
sentraladministrasjon.  
d. Korpsene skal informeres om de vedtak 
som er gjort. Konfidensielle saker føres i 
egen protokoll. Denne sendes til 
regionstyrets medlemmer og regional 
kontrollkomité. 
7.4 Årsavslutning 
Regionstyret skal utarbeide årsmelding og 
avslutte regnskap hvert år. Årsmelding, 
revidert regnskap og budsjett med 
kontrollkomiteens beretning skal legges 
frem for regiontinget til godkjenning. Det 
året det ikke er regionting, skal årsmelding 
og revidert regnskap sendes korpsene til 
orientering innen 15. mai. 
 
§ 8 LEDERMØTE 
a. Ledermøtet skal være et aktivt 
høringsorgan for forbundsstyret i de saker 
dette er naturlig. I tillegg skal ledermøtet 
være et forum der regionene, 
forbundsstyret og de ansattes 
representanter har likeverdig rett og plikt 
til å spille inn temaer og saker i forkant. 
Ledermøtet skal også være et forum hvor 
de ulike organisasjonsleddene utveksler 

b. Regionstyret er beslutningsdyktig når 
flertallet i styret er til stede.  
c. Styrevedtak skal protokollføres.  
Protokollen skal sendes til regionstyrets 
medlemmer og varamedlemmer, den 
regionale kontrollkomiteens medlemmer 
og NMFs sentraladministrasjon.  
d. Korpsene skal motta informasjon om 
de vedtak som er gjort. Konfidensielle 
saker føres i egen protokoll. Denne 
sendes til regionstyrets medlemmer og 
regional kontrollkomité. 
7.4 Årsavslutning 
Regionstyret skal utarbeide årsmelding og 
avslutte regnskap hvert år. Årsmelding, 
revidert regnskap og budsjett med 
kontrollkomiteens beretning skal legges 
frem for regiontinget til godkjenning. Det 
året det ikke er regionting, skal 
årsmelding og revidert regnskap sendes 
korpsene til orientering innen 15. mai. 
 
§ 8 LEDERMØTE 
a. Ledermøtet skal være et aktivt 
høringsorgan for forbundsstyret i de saker 
dette er naturlig. I tillegg skal ledermøtet 
være et forum der regionene, 
forbundsstyret og de ansattes 
representanter har likeverdig rett og plikt 
til å spille inn temaer og saker i forkant. 
Ledermøtet skal også være et forum hvor 
de ulike organisasjonsleddene utveksler 

 
 
Språk pluss presisering at det er 
den regionale kontrollkomité som 
skal ha protokollen. 
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erfaringer og deler gode tiltak med 
hverandre. 
 
 
 
b. Ledermøtet samles to ganger i året og 
består av Forbundsstyret og to 
representanter, fortrinnsvis leder og 
nestleder, for hver av de åtte regionene.  I 
tillegg har generalsekretær møteplikt og 
regionenes daglig ledere møterett. De 
ansatte skal i tillegg møte med inntil to 
tillitsvalgte til ledermøtet. Andre 
medlemmer i regionstyret eller 
ledere/ansatte i NMF kan delta på sak 
etter spesiell innkalling. 
 
§ 9 KOMITEER 
9.1 Nasjonal og regional kontrollkomité 
 
Den nasjonale og de regionale 
kontrollkomiteene skal henholdsvis på 
vegne av landsmøtet og regiontinget: 
- Kontrollere at landsmøtet og regiontinget 
blir gjennomført etter vedtekter og 
reglement, og at lovlige vedtak fattes.  
- Kontrollere at forbundsstyrets og 
regionstyrenes vedtak og disposisjoner ikke 
er i strid med vedtekter og 
landsmøtevedtak. 

erfaringer og deler gode tiltak med 
hverandre. Regionene, Forbundsstyret og 
de ansattes representanter har likeverdig 
rett og plikt til å spille inn temaer og 
saker i forkant. 
b. Ledermøtet samles to ganger i året og 
består av Forbundsstyret og to 
representanter, fortrinnsvis leder og 
nestleder, for hver av de åtte regionene.  
I tillegg har generalsekretær møteplikt og 
regionenes daglig ledere møterett. De 
ansatte skal i tillegg møte med inntil to 
tillitsvalgte til ledermøtet. Andre 
medlemmer i regionstyret eller 
ledere/ansatte i NMF kan delta på sak 
etter spesiell innkalling. 
 
§ 9 KOMITEER 
9.1 Nasjonal og regional kontrollkomité 
 
Den nasjonale og de regionale 
kontrollkomiteene skal henholdsvis på 
vegne av landsmøtet og regiontinget: 
- Kontrollere at landsmøtet og 
regiontinget blir gjennomført etter 
vedtekter og reglement, og at lovlige 
vedtak fattes.  
- Kontrollere at forbundsstyrets og 
regionstyrenes vedtak og disposisjoner 
ikke er i strid med vedtekter og 
landsmøtevedtak. 

 
Språk, pluss flytting av tekst. 
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- Gjennomgå styreprotokoller og regnskap 
hvert år og legge frem beretning for 
landsmøtet og regiontinget. 
 
 
9.2 Nasjonal og regional valgkomité 
Den nasjonale og regionale valgkomiteen 
skal innstille valgbare kandidater til 
tillitsverv etter henholdsvis § 4 og § 6. 
Komiteenes oppgave er å finne personer 
som kan ivareta og utvikle 
forbundet/regionen/korpsene i tråd med 
NMFs formål og vedtatt strategi-
/handlingsplaner. 
Komiteene skal følge vedtatt 
arbeidsmetodikk.  
 
 
 
§ 10 ØKONOMI 
NMFs formue kan ikke brukes til annet enn 
å fremme NMFs formål. NMFs formue 
hefter bare for Forbundets forpliktelser. 
 
§ 11 UENIGHETER OG TVISTER 
Uenighet og tvister om vedtektenes 
forståelse på:  
a. Korpsnivå forelegges regionstyret med 
forbundsstyret som ankeinstans.  
b. Regionnivå forelegges forbundsstyret 
med landsmøtet som ankeinstans.  
  

- Gjennomgå styreprotokoller og regnskap 
hvert år og legge frem beretning for 
landsmøtet og regiontinget. 
 
9.2 Nasjonal og regional valgkomité 
Den nasjonale og regionale valgkomiteen 
skal innstille valgbare kandidater til 
tillitsverv etter henholdsvis § 4 og § 6. 
Forbundsstyret og regionstyrene innstiller 
valgbare kandidater til henholdsvis den 
nasjonale valgkomiteen og de regionale 
valgkomiteene. Komiteenes oppgave er å 
finne personer som kan ivareta og utvikle 
forbundet/regionen/korpsene i tråd med 
NMFs formål og vedtatt strategi-
/handlingsplaner. 
Komiteene skal følge vedtatt 
arbeidsmetodikk.  
 
§ 10 ØKONOMI 
NMFs formue kan ikke brukes til annet 
enn å fremme NMFs formål. NMFs formue 
hefter bare for Forbundets forpliktelser. 
 
§ 11 UENIGHETER OG TVISTER 
Uenighet og tvister om vedtektenes 
forståelse på:  
a. Korpsnivå forelegges regionstyret med 
forbundsstyret som ankeinstans.  
b. Regionnivå forelegges forbundsstyret 
med landsmøtet som ankeinstans.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
For å unngå at valgkomiteene 
innstiller på nye valgkomiteer. 
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§ 12 OPPLØSNING 
a. Vedtak om oppløsning av forbundet må 
foretas på to påfølgende ordinære 
landsmøter. Vedtakene må ha minst 2/3 
flertall 
b. I tilfelle oppløsning skal NMFs midler 
plasseres i bank på sperret, rentebærende 
konto. I perioden fram til et nytt 
landsomfattende forbund med samme 
formål er opprettet, skal denne konto 
disponeres av et offentlig organ.  
 
 
 
§13 VEDTEKTSENDRINGER 
Landsmøtet kan endre disse vedtektene 
med 2/3 flertall. 
IKRAFTTREDELSE: Disse vedtektene trer i 
kraft fra og med 29.04.18.  
 

 
§ 12 OPPLØSNING 
a. Vedtak om oppløsning av forbundet må 
foretas på to påfølgende ordinære 
landsmøter. Vedtakene må ha minst 2/3 
flertall 
b. I tilfelle oppløsning skal NMFs midler 
plasseres i bank på sperret, 
rentebærende konto. I perioden fram til 
et nytt landsomfattende forbund med 
samme formål er opprettet, skal denne 
konto disponeres av et offentlig organ.  
 
 
 
§13 VEDTEKTSENDRINGER 
Landsmøtet kan endre disse vedtektene 
med 2/3 flertall. 
IKRAFTTREDELSE: Disse vedtektene trer i 
kraft fra og med 11.10.20.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Endring av dato. 

 
Forslag, 28. mai 2020 
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Strategiplan 2021-2023 
Saksnr. D 04/2021 

Dato 25. april 2021 
 
 
 

Regionstyrets forslag til vedtak: 
Regiontinget vedtar NMF Sørs tilslutning til NMFs Strategiplan 2018-2022, vedtatt 
rullert på Landsmøtet 2020. Satsingsområdene medlemsutvikling, samarbeid korps-
kulturskole og dirigentnettverk, vedtatt på Regionting 2019, videreføres som 
fokusområder i NMF Sør. 

 
 

Saksutredning: 
I forbindelse med NMFs Landsmøte 2018, ble Strategiplan 2018-2022 vedtatt. 
Strategiplanen er mer overordnet enn de foregående handlingsplanene, og legger 
opp til regionale tiltaksplaner. Planen ble vedtatt rullert i forbindelse med NMFs 
Landsmøtet 2020. 
 
På NMF Sørs regionting skal det, i henhold til vedtektene, legges frem en plan for 
neste periode. Tradisjonelt har nasjonalt vedtatt handlingsplan vært fremlagt og 
regiontinget har vedtatt sin tilslutning. På landsmøtet 2020 ble Strategiplan 2018-
2022 vedtatt rullert. Et hovedmoment ble vurdert i sammenheng med utarbeidelse 
av handlingsplan, er hvilken funksjon planen skal ha. Det er naturlig at en nasjonal 
strategi, vedtatt av landsmøtet, i hovedsak gjør vedtak om overordnede, 
strategiske retninger og satsingsområder. Dernest er det viktig at regionen peker ut 
sine fokusområder for å styrke korpsene i sin region. 
 
Hovedstrategien er den samme som før: NMF skal styrke det enkelte 
medlemskorps. Det 
er deretter gitt tre kjerneområder: Kompetanseutvikling, Medlemsutvikling og 
Korps og samfunn. Til hvert av disse tre områdene er det så gitt tre ulike 
områdestrategier. Planen har fortsatt et særskilt fokus på de første fire årene i 
skolekorpset, og viktigheten av å lykkes i starten av korpslivet. Korpset trenger 
både faglig og organisatorisk kompetanse for å lykkes i arbeidet, samt at en må ha 
gode samarbeidspartnere i nærmiljøet, da spesielt kulturskolen.  
 
Det er viktig at nye, gode tiltak sees i sammenheng med allerede eksisterende 
tilbud og aktiviteter. NMFs basisaktiviteter defineres gjerne som: sommerkurs, 
regionkorps, nasjonale og regionale konkurranser for drill, skole- og voksenkorps. 
NMF er, og vil fremdeles være, en organisasjon som er preget av produksjon av 
positive aktiviteter for medlemmene sine. Aktivitetene oppleves som både 
grunnleggende og utviklende, og det er grunn til å tro at dette også vil være viktig 
for korpsene i fremtiden. 
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På NMF Sørs regionting 2019 ble det vedtatt at det skulle være hovedfokus på 
medlemsutvikling, samarbeid korps-kulturskole og dirigentnettverk. NMF Sør har 
siden forrige regionting sett en positiv medlemsutvikling før pandemien. Det er 
gledelig, men betyr først og fremst at flere korps har lykkes i å beholde musikanter 
og rekruttere nye. Det er likevel viktig å poengtere at tettere dialog og 
erfaringsdeling mellom korpsene eksempelvis dirigentnettverk og distriktsmøter 
kan ha positiv innvirkning. Dirigentnettverk har i denne perioden vært i samarbeid 
med lokale kulturskoler. Det har også vært jevnlig dialog med flere kulturskoler 
angående deres korpstilbud.  
 
Korpsene mister fortsatt for mange medlemmer og frafallet er størst hos de yngste. 
Det må jobbes for å øke gjennomsnittsalderen i skolekorps. Dette er også 
avgjørende for rekruttering til voksenkorps på lang sikt. 
NMF har i 2020 gjennomført en medlemsundersøkelse hvor det kommer klart frem 
at korpsets aktivitetsnivå har sammenheng med hvor lenge medlemmer blir i 
korpset. Mer aktive korps beholder medlemmene lengre, er mer fornøyd med 
rekruttering og lokalt omdømme. 
 
Viktige tiltak for å øke stabiliteten i medlemsmassen er fortsatt satsing på 
dirigentnettverk. Erfaringene til nå er positive, og det må jobbes for en bredere 
deltakelse, slik at vi når enda flere. Relatert til dette er også et økt fokus på 
samarbeidet korps-kulturskole. Det er viktig at opplæring står i fokus i det enkelte 
skolekorps, slik at musikanter i alle aldre opplever trygghet, mestring og utvikling. 
Sommerkurs og regionkorps er viktige møteplasser for ivrige musikanter, og 
regionen må videreføre den faglige kvaliteten også her. 
 
Vi har mange korps i regionen som fungerer godt og som vi har jevnlig dialog med 
gjennom våre aktiviteter. Vi har også mange korps som vi ikke hører så mye fra. Vi 
har nå hatt tettere dialog med flere av disse korpsene gjennom digitale møter. 
Dette oppleves konstruktivt og effektivt både for korpset og NMF Sør, og ønskes 
videreført. Det må jobbes for at NMF Sør skal være mer tilgjengelige for korpsene i 
positive utviklingsfaser, slik at vi bruker mindre tid på krisehåndtering. 
 
Det skal, frem mot Landsmøtet 2022, gjennomføres en større strategiprosess hvor 
dagens strategi med visjon og verdier skal evalueres, og på bakgrunn av dette skal 
det utarbeides ny strategi for perioden 2022-26. 
 
 
 
 
 

Vedlegg: 
- NMFs strategiplan 2018-2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



INKLUDERENDE - INSPIRERENDE - ENGASJERT MUSIKK- OG DRILLKORPS I BALANSE

NMF I SITT 2. HUNDREÅR

Vedtatt, NMFs landsmøte 2018.



Forord fra presidenten

Visjon, formål og verdier

Strategien som styringsverktøy

Hovedstrategi

Kjerneområder og strategierFoto:  Vidar Alvik Innholdsoversikt



NMFs 100-års jubileum og Musikkorps- 
enes år 2018 viser en solid korps- 

bevegelse med lange tradisjoner og at  
omverdenen verdsetter vår aktivitet 
innen drill og musikk. Den norske korps- 
bevegelsen er en viktig del av norsk kultur 
og tradisjon, noe som forplikter og skaper 
store forventninger for fremtiden.

Alle snakker korps!  Vår visjon.
Musikkorpsenes år vil være et viktig  
bidrag til å realisere vår visjon og til at  
korpsbevegelsen kan utvikle sin plass i 
samfunnet og i det frivillige liv.
Året er et godt utgangspunkt for strategi-
planen, og vil være et viktig bidrag til at vi 
skal kunne nå våre mål. 
Frivilligheten er en viktig del av grunn- 
muren i det norske samfunnet, en grunn-
mur som må forvaltes og videreutvikles. 
Her spiller korpsbevegelsen en viktig rolle.
 
NMF er mangfoldig - en musikkfaglig og 
drillfaglig arena, men også en arena for  
organisasjonsarbeid, enten man er tillits-
valgt eller ansatt. I tillegg er organisasjonen 

en arena for et sterkt, sosialt fellesskap.  
Vi skal være en utviklende og lærende 
organisasjon på alle nivåer, og dette for-
plikter og det utfordrer. Korpsene bidrar til 
demokratiopplæring gjennom deltakelse 
i våre demokratiske prosesser. I årene 
fremover blir det særlig viktig å legge til 
rette for korpsstyrenes, tillitsvalgtes og 
de ansattes utvikling.
 
NMF skal være en aktiv pådriver innen 
kulturfeltet, vi skal sette dagsorden og ta 
del i samfunnsdebatten. Vi skal være en 
aktør som blir lyttet til, og som gjerne tar 
de viktigste politiske kampene. Politisk 
synlighet og målrettet omdømmebygging 
er viktige momenter for anerkjennelse 
av korpsets verdi som samfunnsbygger.  
Samfunnet er i stor endring på mange  
områder. Vi må følge med, og gjerne være  
i forkant. Strategiplan 2018-2022  
staker ut kursen for korpsene og NMF i et  
langsiktig perspektiv. Planen beskriver 
strategiske valg for organisasjonen, der 
hovedstrategien er at NMF skal styrke det 
enkelte medlemskorps.

Verdiene inkluderende – inspirerende – 
engasjert gjennomsyrer planen. Her har vi 
en lang tradisjon vi må bygge videre på, og  
det enkelte korps må tufte sin identitet på 
denne kulturen. NMF skal på alle nivå og  
arbeidsområder arbeide for å fremme en 
organisasjonskultur som understøtter 
NMFs verdigrunnlag.
 
Vi har et ønske om at korps skal være 
en arena der barn, unge og voksne  
utvikler seg innen musikk og drill – og som  
mennesker.  Dette blir fortsatt en av våre 
viktigste ambisjoner i tiden fremover.
 
Vi ønsker alle lykke til med arbeidet - 
på alle nivåer i korpsbevegelsen! La oss 
sammen ta vare på og videreutvikle  
verdens beste hobby!

   

Forord

President

Generalsekretær



  

Vår visjon
Alle snakker korps

Vårt formål
Norges Musikkorps Forbund skal gjøre musikkorps til 
en attraktiv fritidsinteresse for alle barn, unge og 
voksne. Dette gjør vi ved å sikre gode vekstvilkår for 
korpsene, tilby aktiviteter av høy kvalitet og synliggjøre 
korpsenes betydning. Gjennom vårt arbeid er vi en  
sentral bidragsyter til livslang læring, økt livskvalitet 
og kulturbygging i hele landet.

Våre verdier
Inkluderende – Inspirerende – Engasjert

Hovedstrategi
NMF skal styrke det enkelte medlemskorps

For å oppnå dette skal NMF bl.a. arbeide for gode 
rammebetingelser og alternative inntektskilder både 
innen offentlig og privat sektor, og øke og styrke  
samarbeidet med sponsorer og strategiske sam- 
arbeidspartnere.

Visjon, formål og verdier

Foto:  Vidar Alvik



Norges Musikkorps Forbund er av de 
største organisasjonene innen det  

frivillige kulturlivet. Mange korps opplever 
en svært positiv utvikling og klarer å holde 
jevnt og godt nivå. Korpsenes rekruttering 
er generelt god, men på samme måte som 
for andre organisasjoner er medlems- 
massen mer flyktig enn for noen tiår siden. 
Utfordringen er derfor fremdeles å øke 
tallet på utøvere som fortsetter ut over de 
første årene.  
Det er gledelig å registrere at antallet  
eldre skolekorpsmusikanter øker, men det 
må fortsatt også jobbes spesielt for at  
flere tar med seg hobbyen inn i voksen- 
livet. Statistikk viser at utviklingen er den  
samme for alle kategorier medlemmer, og 
tendensene er felles for musikk og drill. 

NMFs strategiplan er et overordnet  
styringsdokument som synliggjør hvilke 
områder organisasjonen skal ha fokus på 
i årene som kommer. NMF har siden 2014 
hatt som hovedstrategi: NMF skal styrke 
det enkelte medlemskorps. I planen for 
2018-2022 er hovedstrategien fremdeles 

den samme, med tilhørende kjerneområder 
Kompetanseutvikling, Medlemsutvikling 
og Korps og samfunn. Planen viser tydeli-
gere strategiske retninger som, basert på 
utviklingstrekk og tendenser for korpsene, 
skal møte organisasjonens utfordringer 
og oppgaver. Dette gjelder både nasjonalt 
og regionalt, og hver av våre åtte regioner 
skal gjøre egne prioriteringer av strategi-
ene. Slik kan det iverksettes tiltak basert 
på regionale variasjoner i utfordringene 
og tilgang på ressurser. Strategiplanen gir 
føringer for bruken av alle underordnede  
planer i alle deler av organisasjonen. Det 
vises her blant annet til allerede vedtatt 
kommunikasjonsstrategi og drillstrategi. 

Grunnlaget for en sterk korpsbevegelse 
i fremtiden er hos de yngste, og det 

er viktig med særskilt oppmerksomhet 
på de første fire årene til musikanten og  
drilleren. For at NMF skal sikre at korps 
forblir en attraktiv fritidsinteresse for alle 
barn, unge og voksne, har organisasjonen 
satt klare mål innenfor de utvalgte kjerne-
områdene. Dette for å legge til rette for at 

Strategiplanen  
som styringsverktøy 

vi kan bygge solide og robuste korps med 
fokus på faglig kvalitet, - det viktigste  
organisasjonen kan gjøre for å oppfylle  
visjonen alle snakker korps.

Det er viktig at nye, gode tiltak sees i  
sammenheng med allerede eksisterende 
tilbud og aktiviteter. NMFs basis- 
aktiviteter defineres gjerne som: sommer-
kurs, regionkorps, nasjonale og regionale 
konkurranser for drill, skole- og voksen-
korps. NMF er, og vil fremdeles være, en  
organisasjon som er preget av produksjon 
av positive aktiviteter for medlemmene 
sine. Aktivitetene oppleves som både 
grunnleggende og utviklende, og det 
er grunn til å tro at dette også vil være 
viktig for korpsene i fremtiden. Basis- 
aktivitetene er et viktig grunnlag for å opp-
fylle vår hovedstrategi, og vil bli videreført 
og satset på i alle NMFs regioner.

Planen som vedtas av landsmøtet er et 
strategisk dokument. Til hvert kjerne- 
område er det utarbeidet strategiske  
formuleringer, og til å støtte opp under  



målene skal det utarbeides en egen 
tiltaksplan til bruk for forbunds-
styret og administrasjonen. Det 
kan også bli aktuelt å utvikle egne  
strategiplaner for flere av kjerneområdene. 

Måling av hvor vellykket strategier og 
tiltak er i perioden blir gjort ved bruk 

av etablerte og nye statistikker og økt bruk 
av medlemsundersøkelser.

Statistikk sier mye interessant om kvanti-
tet, men mindre om kvalitet. Selv om vi de 
senere år har opplevd fallende medlemstall 
har det i samme periode vært en formida-
bel hevning når det gjelder kvaliteten på 
aktivitetene. 
Planen har medlemsutvikling som et av 
sine kjerneområder. I begrepet må det 
være satsing på kvantitet, men det må 
samtidig satses på at Norge fremdeles 
skal være helt i toppen når det gjelder  
kvalitet på musikk og drill.

I VERDENSTOPPEN: 
EIKANGER-BJØRSVIK  

MUSIKKLAG



Kompetanseutvikling
Korps er opplæring - lære å utrykke seg 
gjennom å mestre et instrument eller å 
kunne drille. Korps utvikler både individet 
og lagspilleren. For å lykkes med korps er 
faglig og organisatorisk kompetanse og 
kultur viktige faktorer. For å skape gode 
mestringsopplevelser er det også viktig 
med positivt engasjement, kunnskap om 
god opplæring. Dirigenter, instruktører og 
korpsstyret må etablere felles målsetting 
for effektiv og målrettet drift av korpset. 
Dirigenten og instruktøren har en nøkkel-
rolle i utviklingen av den enkelte musikant 
og driller. 

Det er allerede etablert flere fagspesifik-
ke studietilbud for skole- og aspirant-

korpsdirigenter, og det er nylig etablert en 
egen strategi for korpsdrill. Hovedmålet i 
drillstrategien er at flere skolekorps skal 
ha drilltropper og at NMF skal være en 
leverandør av gode kompetansehevende 
tiltak for instruktører og koreografer. For 

musikkorpsene skal det fremover satses 
spesielt på å etablere gode dirigentnett-
verk regionalt, med mål om å gi dirigenten 
faglig påfyll og sterke, inspirerende fagmi-
ljø for erfaringsdeling. 

NMF er særlig opptatt av å forsterke 
samarbeidet med den lokale kultursko-

len, og oppfordrer alle kommuner til å ved-
ta den nye rammeplanen som er utarbeidet 
av Norsk Kulturskoleråd. Vi må være med 
å legge til rette for at planens ambisjoner 
som handler om korps og frivillighet blir 
realisert, blant annet ved å etablere gode 
samarbeidsmodeller mellom det enkelte 
korps og kulturskolen. 

For å kunne nå organisasjonens mål skal 
NMF være en solid, inkluderende og læren-
de organisasjon. Dette gjelder både korps-
styrene, ansatte og tillitsvalgte på alle nivå 
i organisasjonen. Realisering skjer gjennom 
omdømmebygging, fokus på økonomi, kom-
petanseheving og trygge arbeidsforhold.  

Kjerneområder/strategier 

MÅL: NMF skal bidra til å heve kompe- 
tansen til det enkelte korps

Strategi 1:
NMF skal være en lærende organisasjon 
som har fokus på utvikling av kunnskap og 
kunnskapsdeling.
NMF skal på alle nivå og arbeidsområder 
utvikle en organisasjonskultur som bygger 
opp under NMFs vedtatte verdigrunnlag.

Strategi 2
NMF skal utvikle digitale verktøy og legge 
til rette for fysiske læringsarenaer og di-
gitale læringsplattformer.

Strategi 3:
NMF skal arbeide for kvalitetsfylt og  
relevant musikkundervisning i grunnskole, 
videregående skole, kulturskole og høyere 
utdanningsinstitusjoner. Det skal også 
søkes å få drillinstruksjon etablert som  
fagemne i utdanningssystemet. 



Medlemsutvikling
Korps er spilleglede og samspill, mestring 
og utvikling. Korps er sosialt og lærerikt, 
med felles opplevelser på tvers av alder, 
kjønn og sosial bakgrunn. Korps skal være 
en attraktiv og inkluderende fritids- 
interesse for alle, og rekruttering handler 
om å være attraktiv for nye medlemmer. 

Like viktig er det å sørge for medlemme-
ne får glede av korpset hele livet. For å 

lykkes med dette er det viktig at korpset 
er et godt og inkluderende sted å være 
for både korpsets utøvere og støttespil-
lere. Det er viktig å ha fokus på hvordan 
musikanten, drilleren og foreldre blir møtt 
i korpset. Det første møtet må være posi-
tivt, og de ulike overgangene i korpset må 
være smidige og gode, slik at musikant og 
driller opplever kontinuerlig mestring og 
tilhørighet. 

Det må også legges til rette for at musikk 
og drill er aktiviteter man tar med seg inn i 
livet som voksen. 

MÅL: Musikk og drill skal være en  
attraktiv og inkluderende fritidsaktivitet 
for alle

Strategi 4:
NMF skal bidra til at alle barn, unge og 
voksne skal ha lik mulighet til å delta i 
korps i samsvar med fritidserklæringen fra 
2016 *.

Strategi 5:
NMF skal arbeide med rekruttering og  
inkludering av nye medlemmer og ha fokus 
på å beholde medlemmene som starter i  
korps.                           

Strategi 6:
NMF skal til enhver tid tilby medlems- 
service og tjenester tilpasset medlem- 
menes behov.

* Fritidserklæringen bygger på FNs konvensjon om 
barnets rettigheter. Kapittel 31: Partene erkjenner 
barnets rett til hvile og fritid og til å delta i lek og 
fritidsaktiviteter som passer for barnets alder, og  
til fritt å delta i kulturliv og kunstnerisk virksomhet.
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Korps skal være på dagsorden og ta del 
i samfunnsdebatten. Korpsene og andre 
deler av det frivillige kulturlivet skaper 
positive og betydningsfulle opplevelser.  
I tillegg til musikkopplæringen er korp-
set også et viktig nærmiljøtiltak, en mø-
teplass og en samfunnsbygger. I korpset  
lærer barn og unge samspill og samhold, 
selvstendighet og fellesskap. Gjennom 
korpset får også musikantene delta i  
demokratiske prosesser, og lærer sosial 
tilpasning som en del av en gruppe. Korp-
set er en arena for utvikling av sosial kom-
petanse på tvers av alder, kjønn, religion, 
etnisk opprinnelse og sosial bakgrunn. 
I korpset er alle en viktig ressurs som 
sammen gjør korpset bedre. 
Korps er således en viktig arena for  
inkluderende samfunnsutvikling, og NMF 
vil her være en pådriver for nettverksbyg-
ging og samarbeid med andre deler av kul-
tur-Norge.

NMF skal ta initiativ og sammen med 
andre aktører fokusere på arena- 

utfordringene. Dette gjelder både egne-

de lokaler til   øvelse og fremføring for 
musikkorpset, og at drillaktiviteten blir  
behandlet likt med idretten når det gjelder 
tildeling av treningstid i idrettshallen.

MÅL: NMF skal være en viktig samfunns-
aktør og arena for opplæring innen musikk 
og drill 

Strategi 7:
NMF skal arbeide for å styrke organisasjo-
nens omdømme samt anerkjennelsen av 
korpsenes verdi.

Strategi 8:
NMF skal arbeide for en arenapolitikk med 
mål om gode øvingslokaler og konsert-/ 
oppvisningslokaler for musikk og drill.

Strategi 9:
NMF skal arbeide for gode ramme- 
betingelser og alternative inntektskilder 
både innen offentlig og privat sektor, og 
øke og styrke samarbeidet med sponsorer 
og strategiske samarbeidspartnere.
  

  
Korps og samfunn 

Foto:  Vidar Alvik



VISJON
Alle snakker korps

VÅRT FORMÅL
Norges Musikkorps Forbund skal gjøre musikkorps til en attraktiv fritidsinteresse for alle barn, unge og voksne.  

Dette gjør vi ved å sikre gode vekstvilkår for korpsene, tilby aktiviteter av høy kvalitet og synliggjøre korpsenes betydning.  
Gjennom vårt arbeid er vi en sentral bidragsyter til livslang læring, økt livskvalitet og kulturbygging i hele landet.

VÅRE VERDIER
Inkluderende – Inspirerende – Engasjert

HOVEDSTRATEGI
NMF skal styrke det enkelte medlemskorps

TRE K JERNEOMRÅDER MED MÅL OG STRATEGIER

* Fritidserklæringen bygger på FNs konvensjon om barnets rettigheter. Kapittel 31: Partene erkjenner barnets rett til hvile og fritid og til å delta i lek og fritidsaktiviteter som 
passer for barnets alder, og til fritt å delta i kulturliv og kunstnerisk virksomhet.

MÅL: NMF skal bidra til å heve kompetansen til 
det enkelte korps

Strategi 1: NMF skal være en lærende  
organisasasjon som har fokus på utvikling av 
kunnskap og kunnskapsdeling. NMF skal på  
alle nivå og arbeidsområder utvikle en  
organisasjonskultur som bygger opp under  
NMFs vedtatte verdigrunnlag.

Strategi 2: NMF skal utvikle digitale verktøy og 
legge til rette for fysiske læringsarenaer  
og digitale læringsplattformer.

Strategi 3: NMF skal arbeide for kvalitetsfylt 
 og relevant musikkundervisning i grunnskole, 
videregående skole, kulturskole og høyere  
utdanningsinstitusjoner. Det skal også søkes å  
få drillinstruksjon etablert som fagemne i  
utdanningssystemet.

MÅL: Musikk og drill skal være en attraktiv og 
inkluderende fritidsaktivitet for alle

Strategi 4: NMF skal bidra til at alle barn,  
unge og voksne skal ha lik mulighet til å  
delta i korps i samsvar med fritidserklæringen 
fra 2016*.

Strategi 5: NMF skal arbeide med rekruttering 
og inkludering av nye medlemmer, og ha fokus 
på å beholde medlemmene som starter i korps. 

Strategi 6: NMF skal til enhver tid tilby  
medlemsservice og tjenester tilpasset  
medlemmenes behov.

MÅL: NMF skal være en viktig samfunnsaktør 
og arena for opplæring innen musikk og drill 

Strategi 7: NMF skal arbeide for å styrke  
organisasjonens omdømme samt  
anerkjennelsen av korpsenes verdi.

Strategi 8: NMF skal arbeide for en arena- 
politikk med mål om gode øvingslokaler og  
konsert-/ oppvisningslokaler for musikk og drill.

Strategi 9: NMF skal arbeide for gode ramme-
betingelser og alternative inntektskilder både 
innen offentlig og privat sektor, og øke og  
styrke samarbeidet med sponsorer og  
strategiske samarbeidspartnere.

KOMPETANSE UTV IKL ING MEDLEMS UTVIKLING KORPS OG SAMFUNN 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Budsjett 2021 
 
Saksnr. D 05/2021 
Dato 25. april 2021 

 

Regionstyrets forslag til vedtak: 

Regiontinget godkjenner budsjett 2021 som fremlagt. 
 

Saksutredning: 
Det legges frem to saker om budsjett, en for budsjett 2021, vedtatt av regionstyren i 
januar, og et langtidsbudsjett for 2022-23. Som vedlegg til budsjett for 2021, er det også 
laget et vedlegg som redegjør for status i forhold til budsjett. 
Vanligvis er NMF Sørs budsjett preget av kontinuitet, videreføring av fungerende prosjekter 
og små justeringer. Rammene for budsjett 2021 er betydelig endret. Verden er fortsatt i en 
pandemi, noe som vil prege store deler av året. De fleste prosjekter er fortsatt planlagt 
gjennomført, men det vil være betydelige tilpasninger som også påvirker økonomien i stor 
grad. Det er signalisert fra regjering at det vil komme en stimuleringsordning gjeldende fra 
nyttår, men kriteriene for ordningen er i skrivende stund ikke klare. Det som er lagt inn i 
budsjettet av stimuleringsmidler, baserer seg derfor på dagens ordning, hvor en kan få 
kompensert for 70% av bortfall i inntekter. 
 
NMF Sørs budsjett er delt i inn i administrasjon og ulike prosjekter. Budsjettet som legges 
frem, er et samlet budsjett. Budsjettet etterstreber å fremlegge nøkterne inntekter og 
faktiske kostnader.  
 
På NMFs landsmøtet 2018 ble det vedtatt ny økonomimodell. Iht økonomimodell vedtatt på 
Landsmøtet skal kontingentinntektene nå deles mellom nasjonalt og region. 
Fordelingsnøkkel for 2021 er 50% Sør/50% nasjonalt. Det vil være en videre opptrapping mot 
fordeling 52/48 i 2022. Inntekten ligger på prosjekt 100 Administrasjon. Tallet som ligger 
der tilsvarer innbetalt andel av kontingent 2020. Lønnskostnader, kontorkostnader og andre 
administrative, driftsrelaterte kostnader, samt driftstilskudd føres på prosjekt 100. 
Kostnader til anskaffelse av PC, telefon og annet kontorutstyr belastes nå region, men det 
er ikke planer om noen innkjøp i 2021. Det er to nasjonalt ansatte med kontor i Sandefjord. 
Internfremleie skal fordeles etter antall hoder på kontoret og inntektsføres. Kostnader som 
inngår i fordeling er leie lokaler, lys og varme, renhold. 
 
NMF Sør har gjennom noen år, bygget en egenkapital som pr. 31/12-19 var på kr. 
2.908.576,-. Prognosene for 2020 tyder på at det, på tross av budsjettert underskudd, vil bli 
en ytterligere styrking av egenkapitalen. Regiontinget 2019 vedtok en strategiplan som 
skulle ha ytterligere fokus på medlemsutvikling. Styret har også uttrykt viktigheten av å 
holde aktiviteten i gang for korpsene, til tross for krevende situasjon. På bakgrunn av dette 
er det for 2020 budsjettert med et underskudd på kr. 206.179,-. Underskuddet er i stor grad 
knyttet til økte kostnader og reduksjon i inntekter i forbindelse med gjennomføring av 
tiltak under pandemien.  
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Totalbudsjett 

 
 
For NMF Sørs budsjett er det to prosjekter som dominerer regionens omsetning. Det er NM 
skolekorps og sommerkurs. I tillegg har en Skjærgårdsdrill og Hjertnesfestivalen som også er 
betydelige arrangementer. Alle disse fire arrangementene gjennomføres på våren, og 
gjennomføringen på hensynta pandemien. I alle disse arrangementene er det lagt inn 
billettinntekter, men tenkt søkt kompensert fra regjeringens stimuleringsordning. 
 
Skjærgårdsdrill er besluttet gjennomført som kortreist regional konkurranse med kun 
deltakere fra regionen. Dette reduserer antall deltakere betraktelig, men gjør det mer 
realistisk å gjennomføre. I fjor hadde arrangementet påmeldingsavgifter på kr. 332.000,- og 
billettinntekter på kr. 82.900,-. I år blir det påmeldingsavgifter på kr. 70.000,- og minimalt 
med billettinntekter. Det er lagt inn kompensasjon fra stimuleringsordningen for 
differansen. 
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Hjertnesfestivalen er fra 2021 NMF Sørs regionmesterskap for både skole- og voksenkorps. 
Det ble besluttet, før korona, at konkurransen skulle gå over to dager. Arrangementet er 
buidsjettert som vanlig, men med økning i lokalleie. Her vil det etter all sannsynlighet også 
være behov for å søke stimuleringsmidler grunnet reduksjon i påmeldingsavgifter og 
billettinntekter. 

   
 
Det blir NM skolekorps i 2021. Hvorvidt arrangementet blir gjennomført fysisk i Larvik eller 
i en digital variant er derimot mer usikkert. Denne beslutningen tas 15. januar. Grunnet 
stimuleringsordningene er arrangementet budsjettert som vanlig og med et overskudd på 
kr. 177.360,-, noe som historisk er et nøkternt resultat for arrangementet.  
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Sommerkurs er også lagt inn i budsjettet med normal deltakelse i 2021. Budsjettmalen er 
splittet på ulike kurs, samt felleskostnader. Det er derfor ikke mulig å vise totalresultat for 
sommerkursprosjektet. I tillegg til våre kurs på Grenland folkehøgskole, er det lagt inn et 
nytt gult kurs i Agder. Dette er planlagt som dagkurs uten overnatting. Grått kurs er også en 
del av sommerkurstilbudet, og her er kurset allerede fulltegnet, og har venteliste. 
Detaljerte tall for sommerkurs kan presenteres i møte. 
 
Budsjett for administrasjon inneholder fylkestilskudd og andre prosjekttilskudd på 
inntektssiden. Mva-kompensasjonen budsjetteres på det enkelte prosjekt. Det er ikke 
budsjettert med økning i faste fylkestilskudd for 2021. Signalene fra fylkeskommunen gir 
ikke grunn til å forvente økning. Avtalene for Vestfold og Telemark er videreført til 2021, så 
blir det spennende å se hvordan bildet ser ut for 2022. Det er også søkt Agder om 
drifttilskudd for 2021. Her venter vi fortsatt på svar, men forventer en tilsvarende 
videreføring av tilskudd i hvert fall i 2021. Det må det kommende året jobbes for å beholde 
rammetilskuddet fra de to nye fylkene. Det er viktige prosesser som er i gang i fylkene, og 
som vil ha stor betydning for NMF Sørs rammebetingelser i fremtiden.  
På utgiftssiden er lønn til ansatte hovedpost. Den totale bemanningen er da på 3 årsverk i 
2021. Årsak til at det er budsjettert lavere lønnskostnad i 2020 enn 2019 er at 
lønnsressursen knyttet til NM skolekorps er ført på prosjekt, og dermed trukket ut av den 
totale administrasjonsrammen. 

 
 
Dirigentsatsingen i NMF Sør omfatter to prosjekter. Det er dirigentnettverk og Ung dirigent. 
Dirigentnettverk har en valgt å endre struktur på, til å være en dagsamling. Her har vi også 
samarbeid med kulturskolene. Dette gjør at hoveddelen av kostnadene er knyttet til 
foredragsholder og administrasjonsressurser. Dirigentnettverk er en del av Dirigentløftet 
som finansieres av Dextra. Her mottar vi kr. 50.000 i tilskudd for 2021. Vi har ingen 
deltakeravgift på dirigentnettverk i 2021.  
Ung dirigent starter på svart sommerkurs, og har tre helgesamlinger med undervisning og 
praksis i etterkant. Vi legger samlingene til praksiskorps, gjerne en av deltakernes 
hjemkorps. Dette er også en del av Dirigentløftet, og vi mottar 40.000,- fra Dextra. 
 
Det er ikke lagt opp til regionmesterskap i Arendal i 2021, da dette nå er knyttet opp mot 
Hjertnesfestivalen.  
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I administrasjonens forslag til budsjett er det lagt opp til et nøktern økonomi, hvor det vil 
finnes buffere i hvert enkelt prosjekt slik at man kan gjøre endringer i forhold til antall 
påmeldte for å kunne komme ut som budsjettert. 
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Vedlegg sak D05/2021 Budsjett 2021 
 

Innledning: 
Regionstyret i NMF Sør vedtok fremlagt budsjett i styremøte 11/1-21. Siden januar har 
premissene knyttet til pandemien endret seg, og det er derfor behov for en revidering av 
budsjett.  
 

Saksutredning: 
NMF Sørs budsjett er i hovedsak todelt, en del knyttet til drift og en del knyttet til 
arrangement. Driftsbudsjettet er uberørt av pandemien i 2021. Inntektsgrunnlaget her er 
kontingent og driftstilskudd, mens på kostnadssiden dekkes det lønn til fast ansatte og 
driftskostnader. Driftsbudsjettet er derfor relativt upåvirket. 
 
Når det gjelder arrangement, er det flere arrangement som må avlyses enn det vi først 
antok i januar. Opprinnelig budsjett legger til grunn ordinær gjennomføring, som også er 
forutsetning for å søke kompensasjon. Det vil bli mulighet for å søke kompensasjons- eller 
stimuleringsmidler, men ordningen er ikke klar, og det er derfor lagt inn forsiktige beløp, 
som ikke fullt ut kompenserer for inntektstapet.  
 
Totalbudsjett - revidert 

 
 
Med dagens reviderte budsjett reduseres den totale omsetningen med 1.477.770,-. I tillegg 
økes budsjettert underskudd fra -206.179 til -454.449,-. Det vil være avgjørende om 
kompensasjonsordningen åpner for å søke bortfall av inntekt eller om en kun kan søke om 
kompensasjon for påløpte kostnader. 
Reduksjon i omsetning er knyttet til følgende prosjekter: 
Prosjekt 230 Sørkonferansen: Her er alle arrangementsinntekter fjernet, men det ligger 
en honorarpost for avlyst/gjennomført digitalt arrangement. Det er lagt inn kompensasjon 
på kr. 50.000,- 
 
Prosjekt 346 Hjertnesfestivalen: Ble gjennomført digitalt. Redusert deltakelse og 
deltakeravgift. Noe kostnader til gjennomføring, hovedsakelig knyttet til dommerhonorar. 
Lagt inn kompensasjon på kr. 50.000,- 
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Prosjekt 600 NM skolekorps: Den største omsetnings- og resultatendringen er knyttet til 
NM skolekorps. Her er det opprinnelig budsjettert med et overskudd på kr. 177.360,- Mye av 
dette er jo knyttet til inntekter ved salg av billetter, mat og overnatting. Når 
arrangementet nå gjennomføres digitalt, er det meste av dette inntektsgrunnlaget borte. I 
tillegg er det kraftig redusert påmeldingsavgift. Det er lagt inn noe produksjonskostnader til 
streaming og produksjon av festkonsert i tillegg til dommerhonorarer. Det er sterkt 
reduserte påmeldingsavgifter. Lønnsandel for arrangementet dekkes nasjonalt. Det er lagt 
inn kompensasjon på kr. 100.000,-.  

 
 
 
Prosjekt 343 Skjærgårdsdrill: Her jobbes det for å gjennomføre arrangementet i oktober, 
og da som normalt med deltakere fra hele landet.  
 
Sommerkurs er også oppsatt til å gjennomføres normalt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Langtidsbudsjett 2022-2023 
 
Saksnr. D 06/2021 
Dato 25. april 2021 

 

Regionstyrets forslag til vedtak: 

Regiontinget godkjenner langtidsbudsjett 2022-2023 som fremlagt. 
 

Saksutredning: 
Budsjettet tar utgangspunkt i NMF Sørs vedtatte totalbudsjett for 2021. I langtidsbudsjettet 
legges drifts- og aktivitetsnivå i normalår til grunn. Det er budsjettert med en årlig 
lønnsvekst på 3,25 % samt en generell årlig prisstigning på 3%.  
Posten «Annnen driftinntekt» består i stor grad av påmeldingsavgifter og billettinntekter, 
mens offentlig støtte inneholder ulike driftstilskudd, samt momskompensasjon og 
voksenopplæringsmidler.  
Landsmøtet 2018 vedtok ny økonomimodell for organisasjonen. NMF gikk fra 2019 over til 
økonomimodell med fordeling av kontingentinntekter mellom den enkelte region og NMF 
nasjonalt. Eksisterende ordning med nasjonal dekning av regionenes kontorholdkostnader 
og lønnsrefusjon opphørte fra 2019 og kostnader belastes der de oppstår. Prosentvis 
fordeling kontingentinntekt nasjonalt/region er vedtatt økt til 48/52 fra 2022. 
Det er svært vanskelig å forutse hvilken langsiktg konsekvens pandemien har hatt på 
medlemsmassen. Det er derfor ikke budsjettert med økning i kontigentinntekter utover 
vedtatt andelsøkning nasjonalt/regionalt. 
NMF Sør har i mange år vært arrangør av NM skolekorps janitsjar og NM korpsdrill. Dette har 
utgjort ca. 1.5 millioner av regionens omsetning. Fra 2022 er NM Korpsdrill vedtatt flyttet 
til NMF Innlandet. Dette vil føre til en reduksjon i omsetning. Omsetning er derfor halvert 
på inntekts- og utgiftssiden. 
Fra 2020 gikk regionen over fra fire til to fylkeskommuner når både Agderfylkene og 
Vestfold og Telemark ble hver sine fylker. I skrivende stund er det ikke etablert nye 
rammer for driftstilskudd fra fylkeskommunene, men det er all grunn til å være nøktern i 
fremtidshåpet.  
Det må dermed ekstra fokus på økte inntekter i tiden som kommer, både med økning av 
offentlige tilskudd og arbeid med sponsorer. Dette arbeidet startet beskjedent i 2019, men 
ble satt på vent i forbindelse med pandemien. Vi nyter likevel godt av noen nasjonale 
tilskudd, som eksempelvis tilskudd fra Dextra-stiftelsen. Her er det langsiktige tilskudd til 
både regionkorps og dirigentutvikling. 
Langtidsbudsjettet er avventende og tar ikke høyde for sørlig økning i inntekter pr. nå. Vi 
har tradisjonelt hatt god deltakelse på våre arrangement, og håper vi kommer raskt tilbake 
til normal deltakelse på arrangementer. Vi velger likevel å budsjettere nøkternt og uten 
økning.  
 
Alle våre aktiviteter er lagt opp til at det er mulig å justere kostnadene etter antall 
påmeldte. Dette gir en sunn og nøktern økonomi.  
I tiden fremover vil det være et hovedfokus på medlemsutvikling og styrking av det enkelte 
medlemskorps. Dette vil blant annet gjøres ved å videreføre dirigentnettverk, samt økt 
fokus på samarbeid korps-kulturskole, jfr. Strategiplan 2018-22. 
 
Forvaltningen av NMFs midler skal være i henhold til våre hovedrammer og vedtatt 
handlingsplan.  
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NMF Sør har god økonomi og solid egenkapital. Det er derfor også satt av kr. 300.000,- til 
stimuleringsmidler til medlemskorpsene i regionen. Midlene skal søkes på og kriterier vil en 
komme tilbake til.  
 
 

Langtidsbudsjett 2022-23 
 

Totalbudsjett NMF Sør   

Driftsinntekter og driftskostnader   

Tekst 2022 2023 

Medlemskontigent 900 000 900 000 

Offentlig støtte 1 800 000 1 800 000 

Annen driftsinntekt 4 455 308 4 633 520 

Sponsorinntekter 200 000 200 000 

Finansinntekter 10 000 10 000 

Sum Driftsinntekter 7 365 308 7 543 520 

   

Lønns og personalkostnader 2 593 310 2 677 593 

Annen driftskostnad 4 739 393 4 881 575 

Avsetning stimuleringsmidler korps 300 000  

Sum driftskostnader 7 632 703 7 559 168 

   

Årsresultat -267 395 -15 647 

 
 
 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

NMF Sør Regionsting 25.april 2021 
Valgkomiteens innstilling 

e1: Valg av leder NMF Sør Regionstyre:  

Valgkomitéens forslag: Per Qvarnstrøm - Agder 
Alder:   60 
Representerer:  Kristiansand janitsjar 
Yrke:   Økonomidirektør 
Verv/oppgaver:  Festivalsjef 
Annet:   Over 20 års styreerfaring fra næringsliv og korps med mer. 

e2: Valg av nestleder NMF Sør Regionstyre:  

Styremedlem: Thor Hansen – Vestfold og Telemark 
Alder:   54 
Representerer:  Nøtterøy Musikkorps 
Yrke:   Selvstendig næringsdrivende/siviløkonom 
Verv/oppgaver: Nøtterøy næringsforum, styremedlem. Medlem byggekomite Nøtterøy 

musikkhus, div. næringsstyrer. 
Annet: Brenner for synlige korps, oppgradering av marsjering og «grått kurs»       

Spiller saxofon 

 

e2: Valg av styremedlemmer og varamedlemmer NMF Sør Regionstyre:  

Valgkomitéens forslag:     
 
Styremedlem: Tim Grov - Vestfold og Telemark 
Alder:   44  
Representerer:  Holmestrand brass 
Yrke:   IT-konsulent 
Verv/oppgaver: Nestleder, leder, kasserer og nå nyvalgt sekretær i HUK over 15 år. 

Korpsleder i Holmestrand og Botne skolekorps. 
 

Styremedlem: Gry Tunby - Vestfold og Telemark 
Alder:   48  
Representerer:  Sande og Mosserød skolekorps 
Yrke:   Veileder/Aktivitør 
Verv/oppgaver: Veileder i Born to play, leder for regionskorps, 4 år som korpsleder 
 

 
Styremedlem: Knut Gunnar Valle - Agder 
Alder:   58   
Representerer:  Arendal byorkester 
Yrke:   Ingeniør, Business Area Manager 
Verv/oppgaver: Styreleder  i Indre Torungen Brass Ensemble. Spiller i ITBE og i Arendal 

Byorkester 
Annet: Har vært dirigent i skolekorps og har mange års styreerfaring i skolekorps. 

Har vært nestleder i NMF Sør i 2011-2017 

 
Styremedlem: Kine Aasen - Agder 
Alder:   30   
Representerer:  Vågsbygd skolemusikkorps/ Flekkerøy skolekorps 
Yrke:   Fløytist, dirigent, musikkpedagog 
Verv/oppgaver: Tidligere fungerende styreleder og økonomiansvarlig i Det Norske 

Fløyteensemble, musikalsk leder for Sørlandsk korpsfestival 
Annet: Norsk leder for nordisk ungdomsprosjekt «Flaskepost for fremtiden». Et 

samarbeid mellom Aarhus, Danmark, Reykjanesbær, Island og Kristiansand, 
Norge. 
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Styremedlem: Christine Hermansen - Vestfold og Telemark 
Alder:   45    
Representerer:  Eidanger pike- og guttekorps 
Yrke:   Rådgiver, Vestfold og Telemark fylkeskommune 
Verv/oppgaver:  Korpsleder + diverse 
Annet:   Politisk engasjert hos Høyre, sitter i Høyres nasjonale kulturkomité 
 
 

Styremedlem: Vibeke Lillehammer Larsen - Vestfold og Telemark 
Alder:   52   
Representerer:  Sandefjord musikkorps 
Yrke:   Lærer 
Verv/oppgaver: Voksen leder for Janitsjarringens Ungdomsråd i Sandefjord, og er med i 

Janitsjarringen (samarbeidsorgan for korps i Sandefjord). 
Annet: Har hatt flere verv i styret i Haukerød skolekorps og Sandefjord Musikkorps. 

Spiller bassklarinett i Sandefjord Musikkorps og av og til i Vestsidens 
musikkorps. 

 
 

Styremedlem: Nicolai Bratsberg - Vestfold og Telemark 
Alder:   18 
Representerer:  Eidanger pike- og guttekorps 
Yrke:   Student 
Verv/oppgaver:  Leder musikantstyret i regionkorpset 
 
 

Varamedlem: Andreas Malde – Agder 
Alder:   47   
Representerer:  Kristiansand janitsjar 
Yrke:   Ufør 
Verv/oppgaver:  Ulike styre- og utvalgsverv i korps 
Annet:   Dirigert både skole- og amatørkorps, samt spilt på alle nivå. 
 
 

Varamedlem: Siri Møller Holst – Vestfold og Telemark  
Alder:   26   
Representerer:  Fyresdal Musikkorps 
Yrke:   Musikkpedagog 
Verv/oppgaver:   
 
 

Varamedlem: Karoline Nedrebø – Vestfold og Telemark 
Alder:   17   
Representerer:  Fyresdal Musikkorps 
Yrke:   Student 
Verv/oppgaver:   
Annet:   
 
 

3: Valg av kontrollkomité NMF Sør :  
Leder:   Hege Børke Selle - Vestfold og Telemark 
Alder:   61 
Representerer:  Gimsøy Skolemusikk 
Yrke:   Ufør 
Verv/oppgaver:  Tidl leder i skolekorpset  

 
Medlem: Unni Christensen - Vestfold og Telemark 
Alder:   64 
Representerer:  Nøtterøy Musikkorps 
Yrke:   Konsulent Bufetat 
Verv/oppgaver:  Spiller i Nøtterøy Musikkorps 
Annet: Tidl.leder i flere korps, Regionstyret i tidligere periode 
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Medlem: Truls Bonden - Vestfold og Telemark 
Alder:   62  
Representerer:  Sandefjord Ungdomskorps 
Yrke:   Transport / logistikk 
Verv/oppgaver:  Spiller i Sandefjord Ungdomskorps. Regionstyremedlem flere  
   perioder 
 

 
Varamedlem: Thor Furuvald - Vestfold og Telemark 
Alder:   73 
Representerer:  Herøya Musikkorps 
Yrke:    
Verv/oppgaver:   

 
 

e4: Valg av valgkomité NMF Sør :  

Foreslås av regionstyret/ regionting:  
    
Leder:  Egil Lysebo    
Alder:  62   
Representerer: Vestsidens Musikkorps    
Yrke:  Dirigent/Musikkpedagog  
Verv/oppgaver:  
Annet: 
  

Medlem: Daniel Sørensen  
Alder:  41   
Representerer: Kristiansand og Grim Skolemusikkorps    
Yrke:    
Verv/oppgaver:    
    

Medlem:  Stein Haugland 
Alder:   51  
Representerer:  Brevik musikkorps 
Yrke:   Selger 
Verv/oppgaver:  PR og økonomiansvar Brevik musikkorps 
 

Varamedlem: Sarah Nordahl Strand 
Alder:   30 
Representerer:  Vestsiden musikkorps 
Yrke:   Kulturskolelærer/ dirigent 
Verv/oppgaver: Asp./ juniorkorpsdirigent Eidanger pike- og guttekorps, styremedlem i 

storbandet Prime time orchestra i Sandvika 2012-2013 
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