Referat Regionstyremøte NMF Rogaland
Dato
Møtenr.
Sted
Tilstede
Fra Regionstyret
Fra administrasjonen
Forfall

27.01.2021
1
Videomøte
Ralf B. Husebø, Cesilie M. Olsen, Liv Elgheim, Egil
Johannessen, Gunn Marit Solli, Karina Vigdel, Leif Helge Olsen,
Astrid H. Ove, Gudny Drangeid, Marius Eie Barka
Lilli Anne J. Grong
Kenneth Stokness

Godkjenning
Innkalling godkjent.
Agenda godkjent.

Referatsaker
1/21 Orientering fra administrasjonen
Siden forrige regionstyremøte har administrasjonen arbeidet med:
• Studieforbundet Folkeuniversitetet har opprettet et regionstyre. Daglig
leder representerer NMF Rogaland. Innledende møte gjennomført januar.
• Daglig leder er med i arbeidsgruppen for strategiarbeidet frem til
Landsmøte 2022.
• Daglig leder og musikkonsulent deltok på den digitale Musikkpedagogdagen i
regi av Norges Musikkhøgskole.
• Opplæring blant de daglige lederne i anledning implementering av
Varslingsrutiner er i gang.
• Daglig leder har deltatt på arbeidsmøte for å planlegge UMM for 2021.
• Administrasjonen har skrevet leserinnlegg med tittel «Husk alle
fritidsaktiviteter». Levert fredag 22. januar.

Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

Vedtakssaker
2/21 Korpskonferansen i Rogaland
Friste i forbindelse med gjennomføring av regionting i henhold til vedtektene ble
gjennomgått. Regionstyret drøftet gjennomgang av Korpskonferansen og regiontinget.

Vedtak:
1.Innholdet til korpskonferansen flyttes til Korpskonferansen i Rogaland januar 2022. Da er
det mer sannsynlig vi kan invitere til både konferanse for styremedlemmer, ungdom og
dirigenter.
2. Regiontinget for 2021 blir digitalt og gjennomføres lørdag 17. april kl 11.00-14.00.
Invitasjonen beskriver hvordan møtet gjennomføres.
Påmeldingsfrist: to uker før møtet.
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3. Det digitale regiontinget vil inneholde et gruppearbeid med fokus på strategiplan.
Informasjon sendes ut i forkant slik at deltakerne kan stille forberedt.

3/21 Rogalandsmesterskapet for skolekorps
Regionstyret fikk presentert svarene fra undersøkelsen gjort mot de påmeldte korpsene til
RM for skolekorps 2021.

Vedtak:
1. Konkurransen for juniorkorps og hovedkorps utsettes til 5.-6. juni.
2. Solistkonkurransen gjøres digital med innsendingsfrist 21. mars og premieseremoni
i forbindelse med regiontinget 17. april. Det var votering i spørsmålet. 7 av 9
ønsket å gjennomføre solistkonkurransen digitalt.
3. Ensemblekonkurransen utgår for 2021.

4/21 Medlemsstatistikk
Medlemsstatistikk og tall for inngangen til 2021 ble gjennomgått.
NMF Rogaland har en negativ endring i utøvende medlemmer: -141 (4644 til 4503)
Endring totalt (inkl. styremedl, dirigent etc.): -171 (5463 til 5292)
Nedgang utøvende: 3,04 %
Nedgang totaltall er på 3,13 %
Rogaland har en lavere nedgang enn landet sett under ett, hvor nedgangen er på 5, 61%.
Tallene forteller oss om oppgang eller nedgang i medlemstall, men de sier lite om hvordan
korpsene drives og klarer seg i hverdagen.

Vedtak:
1. Medlemsstatistikken tas til etterretning.
2. Når invitasjonen til regiontinget sendes ut til medlemskorpsene, så oppfordrer vi
korpsene som sliter/har behov for hjelp om å ta kontakt med administrasjonen eller sin
distriktsrepresentant.

5/21 Samarbeid med blåseorkester i Polen.
Henvendelse fra et blåseorkester i Polen ble gjennomgått.

Vedtak:
1. Styret stiller seg positive til et utvekslingssamarbeid med blåseorkesteret.
2. Detaljer ang. økonomi avklares før et formelt samarbeid iverksettes.
3. NMF Rogaland er positive til å ta imot besøk i partallsår.

Drøftingssaker
6/21 Evaluering NMFs strategiplan
NMFs strategiplan inkludert visjon, verdier og formål skal evalueres, og ny strategi skal
være klar til Landsmøte 2022. Frist for innlevering av evaluering er 10. mars.

Vedtak:
1. Saken tas opp igjen i regionstyremøtet 9. mars.
2. Alle regionstyrets medlemmer går gjennom evalueringsskjemaet, gjør seg opp noen
tanker og stiller forberedt til møtet.

Orienteringssaker
7/21 Nytt fra distriktene
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Nordfylke
Førland Skulemusikkorps: Har hatt digitalt besøk av Blåsemafian på øvelsen.
Hauge Skolekorps: Jobber frem mot 17. mai.
Åkra Skulekorps: Skal ha rekrutteringsrunde nå.
Haugesund Ungdomskorps: Har startet felleøvinger.
Rossabø Skulekorps: Jobber frem mot 17 mai.
Solvang & Skåredalen Skolekorps: Har spilt inn film for McDonalds
Tuastad Vormedal: 16 nye aspiranter og har fått god økonomisk støtte gjennom året.
Ryfylke
Skolekorpsene er i gang. Voksenkorpsene har ikke startet.
Stavanger
Individuell undervisning digitalt. Har nylig startet med grupper under 10 deltakere.
Ingen aktivitet i voksenkorpsene, utenom noe digital aktivitet.
Flere voksenkorps ønsker å komme i gang med gruppeøvinger.
Sandnes
Skolekorpsene har hatt individuell undervisning på nett i tillegg til enkelte digital
undervisning på nett. Skolekorpsene Hommersåk og Sandved hadde fine nyttårshilsener.
I Lura er fast dirigent tilbake etter permisjon.
Sviland Musikkorps
Nyinnmeldt korps i 2020.
En del medlemmer har spilt i Høle, og nå etablert korps igjen på Sviland.
Nå er det mye bygging på Sviland og skolen bygger ut. Blir spennende å følge utviklingen.
Jæren
Startet med fellesøvinger når de nasjonale restriksjonene lettet.
Aktivitet i de fleste skolekorpsene.
Korpsklynge utsatt pga begrensninger på antall deltakere. Ny dato settes etter årsmøtene
og nye styremedlemmer er på plass.
Noe digital aktivitet blant voksenkorpsene.
Dalane
Skolekorpsene øver.

8/21 Representasjon
Ingen invitasjoner mottatt.

9/21 NM skolekorps
Avgjørelse om hvordan NM skolekorps og korpsdrill blir, tas 15. februar.

10/21 Retningslinjer for god organisasjons- og korpskultur i NMF
Retningslinjene er publisert på musikkorps.no
Ønskelig at alle styremedlemmer signerer. Tas opp som sak på regiontinget.

11/21 Støtteordninger Korona
NMF arbeider med retningslinjer for en egen støtteordning. I tillegg arbeides det med en ny
stimulerings-/kompensasjonsordning for frivilligheten fra regjeringen.

12/21 Møteplan Forbundsstyret
Møteplanen sendt ut til orientering.

13/21 RUK
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RUK har gjennomført en digital øvelse hvor vårens repertoar ble gjennomgått. Det
planlegges for ny samling 20.-21. mars.

14/21 Sommerkurs
Påmeldte per 27. januar:

Svart kurs
Blått kurs
Rødt kurs Klepp
Rødt kurs Karmøy
Gult kurs Klepp
Gult kurs Tysvær

117 + 8 Venteliste trp/kornett
64
34
10
49
10

15/21 Alf Johan Aareskjolds Minnefond
For musikanter i alderen 14-19 år.
Søknadsfrist 1. februar.
Av økonomiske årsaker deles det kun ut stipend på kr 10 000,- i 2021.
Ønsker at fondet skal vare lengst mulig.

16/21 Dirigentuka
Dirigentuka arrangeres for 10. gang 9.-13. august 2021.
Jubileumsår hvor vi håper å invitere til en normal uke med de lærekreftene som har vært
viktige for uka gjennom alle år og noe ekstra satsing på foredragsholdere

Vedtak:
Orienteringssakene tas til etterretning.

Eventuelt
17/21 Eventuelt
Blåsemafian:
Må nevnes for deres positive bidrag i forbindelse med Melodi Grand Prix.
En gavepakke med tanke på synighet, rekruttering ++
Vi må ha dette i bakhodet når vi skal inn i strategiarbeidet.
Kan det være aktuelt å bruke dem nå vi skal ha fest når vi åpner igjen etter
Kornapandemien?

Vedtak:
Saken tas til orientering
NMF Rogaland, 01/02/21

Lilli Anne J. Grong (sign.)
Daglig leder NMF Rogaland
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