Protokoll regionstyre
Møtenr 04/2021
Dato: 23/03/2021
Sted: Zoom

Dagsorden
1) Åpning ved styret (nestleder Sara H. Sekkingstad åpnet møtet)
2) Godkjenning av innkalling (innkalling ble godkjent)
3) Godkjenning av saksliste (sakslisten ble godkjent)
Til stede: Sara Hamre Sekkingstad, Ole Irgens, Knut-Johan Onarheim, Ellen
Blix, Kåre Stokke og Gunn Ø. Petersen.
Forfall: Eivind H. Hermansen, Julie Skeie Olsen og Silje Borge

Saksliste – vedtakssaker
Saksnr.

Møtenr 04/2021

10/2021

Hordablæsten 2021
Nye strenge nasjonale retningslinjer kom 23. mars. Saken ble diskutert.
Vedtak:
NMF Hordaland avlyser den fysiske gjennomføringen av Hordablæsten 2021 i
ly av de nye strenge nasjonale retningslinjene som blir innført fra 25. mars
til 12. april. Om flertallet av påmeldte korps ønsker et digitalt arrangement,
så skal administrasjonen legge til rette for dette.

11/2021

Plan for NMF Hordaland 2021 – 2023
Regiontinget skal i henhold til paragraf 6.4 d i vedtektene, behandle plan og
budsjett for neste regiontingsperiode og langtidsbudsjett
Regionstyrets foreslår disse satsingsområdene i planen for perioden 2021 2023:
•
•
•

Kompetanseheving
Medlemsutvikling
Rekruttere og beholde

Kompetanseheving
Hovedstrategien til NMF er å styrke det enkelte medlemskorpset. Det må
jobbes målrettet og langsiktig med kompetanseheving av styrene og
dirigentene. Dette handler om å gi våre medlemmer de riktige verktøyene
for å kunne vokse, bli større og å kunne beholde medlemmene i korpset sitt.
Vi ønsker å gi kompetanseheving til våre medlemmer gjennom:
• Å legge til rette for kurs i styrearbeid – hvordan få gode
styringsdokumenter til å ta korpset i rett retning
• Lage målrettede og inspirerende konferanser og/eller seminarer
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•
•
•

Fortsette å utvikle «bedre korps» workshops, og kunne tilby dette
til hele regionen
Gjennomfører ulike digitale kurs i hva som skal til for å lykkes med
korps
Videreformidle hva NMF nasjonalt har å tilby

Medlemsutvikling
I kommende periode er det viktig at vi står sammen for å få korpsfamilien
vår gjennom denne koronaperioden – og gjøre musikk og drill til en attraktiv
og inkluderende fritidsaktivitet for alle.
•
•
•
•
•

Tilby ulike kurs og/eller klasser for ulike instrumentgrupper flere
plasser i regionen, med fokus på medlemmene i voksenkorpene
Utvikle vårt dirigentnettverket – med fokus på dirigenten som vår
største motivator
Styrke samarbeidet med alle kulturskolene i regionen – Fokus på
hvordan drive korps etter korona – hva må kulturskolen og NMF ha
fokus på.
Styrke samarbeidet mellom skole- og voksenkorps
Prosjekter som øker mestring og motivasjon for musikanter mellom
12 og 17 år

Rekruttere og beholde:
Vi må jobbe for å legge til rette for rekruttering, men også sikre at korpsene
har en plan for å beholde de som blir rekruttert.
• Utvikle prosjekter som satser på rekruttering hele livet.
• Sette i gang tiltak for å sikre at alle 18/19 åringer blir møtt av et
voksenkorps. Og sikre deres overgang inn i voksenkorpsene.
• Utarbeide rekrutteringsprosjekter som kan gjennomføres i hele
regionen
• Utvikle samarbeid/fellesprosjekter mellom korps i regionen for å
styrke både å beholde, samt å rekruttere nye musikanter.
Vedtak:
Styret vedtar overnevnt plan for 2021 – 2023, og den legges frem på
regiontinget for godkjenning.

NMF Hordaland, 29.03.2021

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