
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
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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