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NMF Trøndelag  

Referat styremøte 1/21 

Møte nr. 1/21 
Tid:   Onsdag 20.januar kl 1530-1830 
 
Sted:   Videomøte (se egen innkalling i zoom) 
 
Tilstede: Ingolf Rokseth, Bjørn Frode Hansen, Bente-Irene Finseth, Øyvind 

Berg, Erik Seem, Hege Wold, Hilde Sveås, Jenny Nordaune (1.vara), 
Geir Ulseth (DL), Per Einar Fon (orienterte om 
medlemsundersøkelsen) 

 
Forfall: (Erik Seem ankom 1615, Bente-Irene Finseth ankom kl 16) 
 
  

 ( = Vedlegg) 

DAGSORDEN: 
 
SAK 1/21: Godkjenning av innkalling     Ingolf 
  Vedtak: Innkallingen godkjent 
 
SAK 2/21: Godkjenning av dagsorden     Ingolf 
  Vedtak: Dagsorden godkjent 
 
SAK 3/21: Referat og orienteringssaker     Alle 

➢ Representasjon: Årsmøte i Trøndelag Musikkråd (1.mars, Ingolf), Årsmøte i TRØBUR 
(1.mars, Bente-Irene) 

➢ Status TUK v/nestleder Bjørn Frode Hansen: digital samling 16.-17.januar, samling 
5.-7.mars (Rosenborg skole i Trondheim), jubileumssamling og avslutning for TUK-
10 i Trondheim/Stjørdal 23.-25.april 

➢ Aktivitetsplan pr.18.januar 2021: forslag om nytt «Mini-Drill» i september (Skaun og 
Verdal), Steinkjerkonferansen i oktober      

➢ Adm.oppdatering v/daglig leder ble gitt muntlig i møtet 

 

  

  
SAK 4/21 Økonomi med regnskapsrapport    

Administrasjonen legger fram en oppdatert regnskapsrapport til hvert 
styremøte.  
Vi er nå så vidt inne i et nytt regnskapsår, og økonomiavdelingen i Bergen 
er i fullt arbeid med å avslutte og ferdigstille regnskap 2020. Det foreligger 
således ikke noe ny regnskapsrapport, men viser til tidligere prognose for 
årsresultat 2020.  
Hell Symposiene og Ungdomskonferansen er avlyst på grunn av lokale og 
nasjonale korona-tiltak, og det er så langt ikke kommet en nasjonal 
kompensasjonsordning som dekker disse arrangementene. Trøndersk 
Mesterskap er flyttet til 19.-21.mars, og forventes å følge framlagt 
budsjett. 
 
Vedtak: 
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Den framlagte orienteringen om økonomien tas til etterretning 
 

 
SAK 5/21: Drøftingssak: Medlemsundersøkelsen  

NMF har gjennomført en større medlemsundersøkelse for å kartlegge status 
i korpsene og se på hvilke tiltak og tilbud som kan dekke korpsenes behov. 
Gjennom arbeidet med en handlingsplan for NMF Trøndelag ønsker styret å 
se nærmere på korpsene i Trøndelag, og vurderer å gjøre en egen tilpasset 
medlemsundersøkelse. Her vil det være behov for å sette opp hvilke 
områder i korpsenes hverdag og utfordringer som ønskes nærmere belyst. 
Det må bygges opp en digital medlemsundersøkelse og legges en 
framdriftsplan for arbeidet. Arbeidsutvalget foreslår at det oppnevnes en 
arbeidsgruppe som leder arbeidet. Korpsbygger i NMF, Per Einar Fon, 
orienterte om den nasjonale medlemsundersøkelsen, og hadde et fokus på 
funnene for Trøndelag. Trønderske korps har litt færre konserter pr år enn 
gjennomsnittet, men har litt lenger planleggingshorisont enn 
gjennomsnittet. Skolekorpsene har god rekruttering, voksenkorpsene har 
utfordringer. Korpsene oppfatter selv at de har greit omdømme. Mange 
korps har dirigenttilbud gjennom kulturskolen. De fleste skolekorpsene har 
et eller annet tilbud om individuell opplæring. De fleste synes de har 
tilfredsstillende lokaler. De fleste korpsene mener selv de har en grei og 
oversiktlig økonomi, og økonomi ser ikke ut til å være begrensninger for å 
få til det dem vil. Fokuset i korpsene er å få tak i flere medlemmer, men 
det er ikke så stort fokus på det tilbudet som møter dem som begynner. Av 
årsaker til at medlemmer slutter er det mangel på motivasjon, tidsklemme 
og tidspress, og det er manglende opplæring og mestring. De korpsene som 
har høyt aktivitetsnivå beholder flere medlemmer lenger. De korpsene som 
ikke benytter kulturskolen til opplæring beholder også flere medlemmer 
lenger. Det er det indre livet i korpset som er avgjørende for om korpset 
lykkes, og det er den ukentlige øvelsen som er det aller viktigste for 
suksess. Den største utgiftsposten i korps er opplæring.  
 
Vedtak: 
Det oppnevnes en arbeidsgruppe bestående av Hege Wold fra regionstyret, 
og administrasjonen ved Mari Malm Mørkved som prosjektleder. 
 
 

 
 
SAK 6/21: Regionting 2021 

NMF Trøndelag skal avholde sitt regionting 25.april 2021. Administrasjonen 
jobber nå med å undersøke mulighetene for at dette kan sees i 
sammenheng med TUK sin jubileumskonsert samme dag, og egnede 
lokaliteter undersøkes. 
Korona-tiltakene vurderes fortløpende, og vil være avgjørende for hva som 
er tilrådelig og mulig. Det vurderes både fysisk, halv-digitalt og hel-digitalt 
Regionting. NMF Trøndelag arrangerer også TM Drill 24.-25.april i 
Stjørdalshallen, og det er ønskelig å samordne alle aktiviteter best mulig. 
Regiontinget vil avholdes i tråd med gjeldende vedtekter, og regnskap og 
årsrapport for 2020 vil bli styrebehandlet i neste styremøte 17.mars. 
 
Vedtak: 
Regiontinget avholdes i henhold til planen 25.april, enten fysisk eller 
digitalt. AU har delegert ansvar for å gjøre de praktiske vurderingene inn 
mot regiontinget. 

 
SAK 7/20: Eventuelt 

• Møteplan fram til regiontinget 2021: 17.mars kl 16-19 

• Adm. orienterte om mulighetene for å tegne styreforsikring 
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• Strategiplanen 2022-2026, orientering om arbeidsprosess fram til 

nytt landsmøte 

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


