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Innkalling til regionting i NMF Hordaland  

NMF Hordaland vil med dette invitere alle medlemskorps i regionen til 

regionting lørdag 17. april 2021 kl 09.00-17.00. Regiontinget avholdes på 

Quality Hotel Edvard Grieg i Bergen. 

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 

regiontingperioden. 

C. Saker fremmet av regionstyret og musikkorpsene.  

D. Plan og budsjett for neste regiontingsperiode og langtidsbudsjett.  

E. Valg 

Styret i NMF Hordaland har i perioden bestått av:  
Eivind H. Hermansen – Styreleder  
Sara Hamre Sekkingstad – Nestleder  
Kåre Stokke – Styremedlem 
Gunn Ø. Petersen – Styremedlem  
Ellen Marie Blix – Styremedlem  
Julie Skeie Olsen – Styremedlem 
Knut Johan Onarheim – Styremedlem  
Silje Borge – Varamedlem 
Ole Irgens– Varamedlem  
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Representasjon i henhold til vedtektene  

§ 6.3.B Korpsene møter med inntil 2 ordinære representanter med skriftlig fullmakt 

undertegnet av korpsets leder. Påmeldingsskjemaet returneres til NMF Hordaland 

på mail: hordaland@musikkorps.no 

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 Hordaland senest 27. mars 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 6. mars 2021. Alle saker som er mottatt 

innen denne fristen skal legges fram for regiontinget.  

 

Valgkomiteens leder er Harald Borge. Kandidater til styreverv kan meldes til 

vedkommende på harald.borge@bergen.kommune.no 

NMFs vedtekter kan lastes ned fra: www.musikkorps.no.  

 

Pris for deltakelse 

Regiontinget inkludert lunsj koster kr 600,-.  

Kretstinget vedtok i 2009 at de korpsene som ikke deltar, må betale en avgift på kr 

850,-. 

 

Det er mulig å reservere rom hos Quality Hotel Edvard Grieg, oppgi kode 13998 ved 

reservasjon. Pris per person er 830 for overnatting. Dette må dere ordne selv.  

 

Vi ønsker alle våre medlemskorps velkommen til regiontinget, og håper å treffe så 

mange som mulig av dere.  

Vi ønsker å gjøre det vi kan for å gjennomføre et fysisk regionting, og vil til enhver 

tid forholde oss til gjellende covid-19 restriksjoner. Det kan komme endring på 

datoen.  

Vennlig hilsen  

                                             

Eivind H. Hermansen                                        Janne-Chr. H Rabben  

Styreleder NMF Hordaland                                Daglig leder NMF Hordaland  
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