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

16.11.2020
10
Videomøte Zoom
Ralf B. Husebø, Cesilie M. Olsen, Liv Elgheim,
Egil Johannessen, Gudny Drangeid, Karina Vigdel,
Astrid H. Ove, Gunn Marit Solli,
Lilli Anne J. Grong
Leif Helge Olsen, Kenneth Stokness, Marius Eie Barka

Godkjenning
Innkalling godkjent.
To saker meldt til eventuelt.

Referatsaker
111/20 Orientering fra administrasjonen
Siden forrige regionstyremøte har administrasjonen arbeidet med:
• Hjemmekontor
• Planlegging av neste års arrangement og budsjettarbeid
• Norsk Kulturskoleråd: Evaluering digitalt UMM– Daglig leder
• Etterutdanning. Takk for tilskudd fra NMF – Daglig leder
• Digital konferanse «Mid-West» – Musikkonsulent
• Julelunsj – administrasjon + dirigent RUK
• Daglig leder har juleferie fra 17. desember til 4. januar.
Musikkonsulent har juleferie fra 21. desember til 4. januar.

Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

Vedtakssaker
112/20 Budsjett 2021
All aktivitet og tiltakene i budsjettet ble gjennomgått.

Vedtak:
Det budsjetteres med et underskudd på -kr 90 436,Det er lagt inn bruk av egenkapital til følgende prosjekt:
kr 50 000,- til rekrutteringstiltak
kr 30 000,- til akustikkmålinger
kr 30 000,- til musikalsk utvikling i Dalane
Budsjettet ble godkjent

113/20 Korpskonferansen i Rogaland
Forslag til oppsatt plan ble gjennomgått. Det legges opp til Korpskonferanse med
ungdomssamling og dirigentnettverk parallelt. Korpskonferansen har kun parallell økt
fredag.
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Korpskonferansen
Fredag:
Rune Hannisdal, musikksjef NMF– Beholde medlemmer + samarbeid voksenkorps og
skolekorps
Liv Tjemsland, Rogaland Musikkråd- Øvingslokaler
Lørdag:
Stian Sømoen – Styreportalen
Gruppearbeid tiltaksplan (Det arbeides videre med metoden for gruppeinndeling.)
Regionting
Gaute Aadnesen – Synlighet og markedsføring
Ungdomskonferansen
Fredag og lørdag.
Verdiene som utgangspunkt.
Kombinasjon av presentasjon og diskusjon.
Cesilie M. Olsen presenterte skisse over innhold.

Vedtak:
1. Liv Tjemsland får forespørsel om å holde innlegg om øvingslokaler. Varighet 1 time.
2. Cesilie M. Olsen har hovedansvaret for Ungdomssamling. Andre styremedlemmer bidrar
og er tilgjengelig.
3. Regionting: Innkalling skal ut 10 uker før. Innmeldte saker fra korps skal sendes inn 6
uker før. Sakspapirer skal sendes ut 3 uker før.

114/20 RM for voksenkorps
Orientering om påmelding og veien videre ble gitt i møte. God dialog med Stavanger
Konserthus som gjør at vi ikke har noen økonomiske forpliktelser per dags dato.

Vedtak:
1. Regionstyret utgjør teknisk dugnadspersonell på arrangementet.
2. Smittevernoverlegen i Stavanger har siste ordet på om arrangementet kan
gjennomføres.

115/20 Synlighet i offentlige debatter
Innspill fra Storhaug Skolekorps ble behandlet i møte. Saken er godt undersøkt og ble
drøftet i møtet.

Vedtak:
Regionstyret sender svar til korpset.

Orienteringssaker
116/20 Nytt fra distriktene
Regionstyreleder innledet saken med en oppfordring til styremedlemmene til å ha et
overblikk over korpsene i sine distrikt.
Nordfylket
Korpsene øver og arrangerer konserter.
Førre Musikkorps og Tysvær Brass har arrangert konsert i Tysværtunet.
Haugesund Ungdomskorps har arrangert konsert i Vår Frelsers Kirke.
Stangaland Brass skal spille flere julekonserter.
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Rådmannen i Haugesund Kommune foreslo og kutte en dirigentstilling i kommunen.
Politikerne gikk mot rådmannens innstilling. Maria Innocent i Hauge Skolekorps har jobbet
og stått på for saken. Radio, leserinnlegg er blant mediaoppslagene om saken.
Strand
Foreslåtte budsjettkutt i dirigenttjenesten også opprettholdt i Strand Kommune. Bra
politisk jobbing og påvirkning også her. Strandbuen har dekket saken. Marius Eie Barka med
flere har vært i dialog med flere politikere.
Stavanger
Korpsenes facebook-sider vitner om kreativitet og aktivitet. Digitale og fysiske konserter
innenfor gjeldende restriksjoner. Flere korps har spilt utenfor sykehjem.
Sandnes
De fleste korpsene øver, mens noen voksenkorps har hatt pause fra 5. november.
Gand kirke har tre gudstjenester på julaften. Ganddal, Sandved og Stangeland spiller på
hver sin gudstjeneste.
Skeiene Janitsjar og Klepp Hornmusikk har hatt internkonsert.
Flere julespillinger utendørs. Aspiranter og juniorer til Stangeland Skolekorps har spilt
utenfor Rema 1000 i skoletid sammen med sin dirigent. Fin måte å gjøre seg synlige på og
til glede for handlende.
Jæren
Alle korpsene øver og har aktivitet. Korpsene er kreative og det vises igjen på facebook.
Julekalendere, konserter som gaver ved utlodning ol.
Lye og Frøyland har adventskalender på facebook – en ny sang hver dag.
Rosseland har hatt lotteri med hovedgevinst å få spillende musikanter på døra.
Bryne Musikkorps har fått 2 betalte oppdrag fra pensjonistlaget.
Tu Skulekorps har hatt digital julemesse.
Klepp Hornmusikk øver til nyttårskonsert. Den er flyttet til Sandnes Kulturhus pga
smittevernhensyn.
Sola/Rennesøy
Mosterøy har julekalender på facebook.
Tananger Skolekorps har spilt utenfor gamlehjemmet. Dette ble dekket av Solabladet.
Håland & Dysjaland har hatt en liten livestream-konsert.

117/20 Representasjon
Ralf B. Husebø delte ut Utviklingsprisen til Bryne Musikkorps 2. desember 2020.

118/20 Påmelding til Rogalandsmesterskap for skolekorps
Påmeldingsfrist var 15. desember.
Genre
Brass
Janitsjar

1. div
2
5

2. div
3
8

3. div
12
7

Det er påmeldt 98 solister og 32 ensembler.

119/20 Påmelding til Sommerkurs
Antall påmeldte per 16.desember:
(Påmeldingen åpnet 1. desember. 15. april er påmeldingsfrist)
Kurs
Gult Klepp
Gult Tysvær
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Antall
39
9

4. div
11

Junior
13
18

Rødt Klepp
Rødt Karmøy
Blått
Svart

27
10
60
123 (venteliste kornett/trompet)

120/20 Rogaland Ungdomskorps
Søndag 13. desember 2020 fikk alle regionkorpsmusikanter i landet mulighet til å
delta på et digitalt opplegg med Maria Molund.
Samlingen i januar planlegges gjennomført på Clarion Hotel i Stavanger.
Informasjon om kontingent og utlysning av dirigentstillingen ble sendt til
musikantene og foresatte etter forrige regionstyremøte. Ingen tilbakemeldinger på
dette.
Stillingsannonsen er publisert med søknadsfrist 1. mars. Administrasjonen har
mottatt en søknad.

121/20 Utdeling av Utviklingsprisen
2. desember 2020 delte regionstyreleder Ralf B. Husebø ut Utviklingsprisen til Bryne
Musikkorps.
Bryne Musikkorps stilte med skuespillere fra Skomakergata og laget en liten konsert rundt
utdelingen. Utdelingen kan sees på Bryne Musikkorps sin facebookside. Innlegget deles også
på NMF Rogaland sin facebookside.

122/20 Korpsklynger
19. januar 2021 gjennomføres den første Korpsklyngen i Rogaland på Bryne Kro & Hotell.
Lye og Orre har levert kartleggingsskjema og er klar for å delta.
Frøyland og Rosseland har fått en oppfordring om å delta da korpsene har flere
likhetstrekk.

Vedtak:
Orienteringssakene tas til etterretning.

123/20 Eventuelt
1. Forbundsstyrets budsjett ble behandlet 10. desember. Regionstyret reagerer på
forfordeling til en region. Ralf B. Husebø følger opp saken og skriver et brev
sammen med AU.
2. Rogaland Musikkråd: Styremøte 4. desember. Hovedsak var behandling av
prosjektstøtte til lag og foreninger. Rogaland Musikkråd har kr 200 000,- til tildeling
i løpet av et år som deles på to tildelingsrunder med frist 15. mai og 15. november.
Det understrekes at det er samarbeidsprosjekter som støttes.
Frakkagjerd Skolekorps får tildelt midler til sommerspill 2021.
Rogaland Musikkråd arbeider for å etablere lokale musikkråd. Sandnes har et
musikkråd som er godt etablert. Det arbeides nå for musikkråd i Time kommune.
Gunn Marit Solli deltar i arbeidet. (Det arbeides også med et musikkråd i Haugesund
red.anm.).
NMF Rogaland, 17/12/20

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