Protokoll regionstyre
Møtenr 01/2021
Dato: 26/01/2021
Sted: Zoom

Dagsorden
1)
2)
3)
4)

Åpning ved styret (regionleder Eivind H. Hermansen åpnet møtet)
Godkjenning av innkalling (innkalling ble godkjent)
Protokoll S6/2020 (protokollen er vedtatt per e-post)
Godkjenning av saksliste (sakslisten ble godkjent)

Til stede: Eivind H. Hermansen, Sara Hamre Sekkingstad, Ole Irgens, KnutJohan Onarheim, Ellen Blix, Gunn Ø. Petersen, Kåre Stokke og Silje Borge.
Forfall: Julie Skeie Olsen

Saksliste – vedtakssaker
Saksnr.

Møtenr 01/2021

01/2021

Fremtidig organisering av regionen Nordvest og Hordaland
Saken ble diskutert.
Vedtak:
Fremtidig organisering av regionene må fremmes en sak fra nasjonalt, hvor
de kommer med anbefaling om hva som er best for korpsene før regionstyret
kan ta stilling til saken.

02/2021

Innspillingsdag for NM korpsene – en erstatning
Interessen til innspillingsdag 13. og 14. mars i Universitetsaulaen vil bli lagt
frem på styremøte. Ut fra interessen og pris må det sees på om vi bør
gjennomføre ønsket innspillingsdag.
Interessen har vært liten. Men flere positive tilbakemeldinger, selv om
korpsene ikke kunne delta.
Vedtak:
Behovet har vært lite, og i en veldig usikker fremtid, så velger vi å ikke
arrangere.

Saksliste – orienteringssaker
Saksnr.

Sakstittel

01/2021

Hordablæsten 2021
Påmeldingsfristen går ut 31.01.21. Og det er pr dags dato 39 korps
påmeldt. Vi har budsjettert med 70 påmeldte korps. Det er sendt ut
nyhetsbrev, og påminnelse på e-post og facebook om påmeldingsfristen.
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02/2021

Vinterpokalen 2021
Det er sammen med NMF Hordaland, teknisk arrangør, NMF nasjonalt og
vår drillkonsulent avgjort at Vinterpokalen utsettes til 24. og 25. april
2021. Påmeldte deltakere er informert, og ny påmeldingsfrist er satt.

03/2021

Regionting 2021
Regiontinget til NMF Hordaland skal holdes lørdag 17. April 2021. Det er
reservert lokaler på Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen. I tillegg til det
formelle årsmøte legges det opp til en konferansedel. Det blir gjort en
kontinuerlig vurdering ihht korona restriksjoner angående om vi kan
gjennomføre et fysiskmøte.

04/2021

Møte med byråd Katrine Nødtvedt med tema "øvingslokaler for det
frivillige kulturlivet"
Fredag 15. januar var det digitalt møte mellom byråden Katrine
Nødtvedt, Geir Eikenes i Amatørkulturrådet i Bergen, Marius Dale Romslo
i Vestland Musikkråd, Janne Rabben i NMF Hordaland og Annlaug Hus i
Norges Korforbund. Det var byråden som hadde tatt initiativ til møte, og
NMF gikk ut og ba medlemmene sine i Bergen Kommune om
tilbakemelding på hvordan det var med øvingslokaler nå med 1 – meter
avstandsregelen. Mer om det som ble diskutert i møte ligger i lenkene
under.
Store nok øvingslokaler | Amatørkulturrådet (amatorkultur.no)
Ekstraordinær husleie | Amatørkulturrådet (amatorkultur.no)

05/2021

HUK – jubileumsåret
HUK blir 40 år og slik ser programmet for jubileet ut pr nå.
De to første postene på programmet er under kontinuerlig vurdering ihht
korona restriksjoner angående om vi kan gjennomføre øvinger og
konsert.
14.februar:
Konsert i Oseana, (utgår pga korona restriksjoner)
Vi ser på om dette kan bli en vanlig øvingssamling.
28.mars
Konsert i Åsane kulturhus
Har ikke bestemt samarbeidskorps
Solister ikke bestemt
Gjestedirigent: Jan L Jakobsen og Reid Gilje
11.april
Festkonsert for Hordablæsten i Grieghallen
Solister ikke bestemt
Gjestedirigent: Reid Gilje
19.september
Konsert på Stord.
28.november
Konsert i Håkonshallen.
Invitere alle tidligere dirigenter til å dirigere et stykke som stafett
Tidligere musikanter som solister
Mottakelse, invitere VIP.
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05/2021

Korpsklynge – Bedre Korps
Oppstart av ny klynge i slutten av januar, den tredje vi starter opp
denne sesongen. De to andre klyngen blir fulgt opp gjennom digitale
møter. Per Einar Fon fra nasjonalt bistår på disse møtene.

06/2021

Vestland Musikkråd
Henvendelse fra valgkomiteen angående kandidater til å sitte i styret i
Vestland musikkråd. Regionstyret har stilt inn Ole Irgens som vår
kandidat til styret.

Administrasjonens innstilling:
Orienteringssakene tas til orientering.

NMF Hordaland, 26.01.2021

Eivind H. Hermansen
Styreleder
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Janne-Chr H Rabben
Daglig leder

musikkorps.no

