Protokoll regionstyre
Møtenr: 03/2021
Dato: 10/03/2021
Sted: Osvegen 16A

Dagsorden
1)
2)
3)
4)

Åpning ved styret
Godkjenning av innkalling
Protokoll S2/2021 (Protokollen er vedtatt per mail)
Godkjenning av saksliste (O-sak Regionting flyttet til vedtakssaker,
Regionalisering lagt til vedtakssaker)

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

Saksliste – vedtakssaker
Saksnr.

Møtenr 03/2021

04/2021

Godkjenning av Årsrapport 2020
Gjennomgang og godkjenning av Årsrapport.
Signering blir sendt via regnskapsfører for elektronisk signering.
Vedtak:
Styret godkjenner årsrapporten for 2020

05/2021

Godkjenning av Årsregnskap 2020
Gjennomgang og godkjenning av årsregnskap.
Signering blir sendt via regnskapsfører for elektronisk signering.
Vedtak:
Styret godkjenner årsregnskapet for 2020

06/2021

HUK-bestillingsverk
Det er et ønske om at HUK skal få et "signaturverk". Det er andre regioner
som har et slikt signaturverk, blant annet RØST. Det skal være et stykke som
identifiserer HUK og som alltid kan brukes.
Det er ønsket at NMF Hordaland setter av 40000 kroner til prosjektet, slik at
prosjektet kan settes i gang. Admirasjonen jobber med finansiering, blant
annet med flere søknader.
Vedtak:
Styret godkjenner at det settes av 40 000 kr av 2020 overskuddet til
«signaturver» for HUK.

07/2021

NMF Hordaland setter av penger til en tilskuddsordning
Det settes av 400 000 kr av overskuddet fra 2020 til å starte rekruttering og
beholdningsprosjekter som våre medlemskorps kan søke midler til.
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Se prosjekt utredning, om søknadskriterier. I tillegg blir det satt av kr
100 000 til å opprette et startklar/inspirasjonsseminar i fortrinnsvis
Voss/Hardanger eller Sunnhordland sammen med et samarbeids korps.
Vedtak:
Styret godkjenner at det blir opprettet en tilskuddsordning på kr 400 000.
Og i tillegg settes det av kr 100 000 til å opprette
startklar/inspirasjonsseminar i fortrinnsvis Voss/Hardanger eller
Sunnhordland sammen med et samarbeids korps.
08/2021

Regionting 2021
Regiontinget til NMF Hordaland skal holdes lørdag 17. April 2021, i ly av
pandemiutvikling settets dette opp til å bli et heldigitalt regionting.
Vedtak:
Styret godkjenner at Regiontinget 2020 blir heldigitalt og at det blir ingen
påmeldingsavgift for deltakerne. Det vil ikke bli krevd avgift for korps som
ikke deltar på regiontinget i 2021.

09/2021

Fremtidig organisering av regionen Nordvest og Hordaland
Gjennomgang av felles skriv til forbundsstyre frå Hordaland og Nordvest.
«I møtet 5. februar mellom de to regionene Hordaland og Nordvest ble man
enige om at det er et behov for en avklaring om hva forbundsstyret mener
om regionstrukturene mellom Nordvest og Hordaland og hvordan
forbundsstyret ønsker at NMF som organisasjon skal være organisert i
fremtiden.
Det er også et ønske om en uttalelse fra Forbundsstyret som kan fremlegges
på regiontingene i Hordaland og Nordvest til saken om regionalisering.
Regionene mener dette er et viktig tema og ønsker at det settes opp som
eget tema for førstkommende ledermøte.»
Vedtak:
Styret stiller seg bak skrivet. Styret ønsker en uttalelse fra forbundsstyret og
at dette blir et teama på neste ledermøte.

Saksliste – orienteringssaker
Saksnr.

Sakstittel

07/2021

Hordablæsten 2021
Vi har fått 25 000 kr av Rema til å bruke til premiepenger. Disse blir
fordelt på 1. til 3. plass i alle divisjonene. Planleggingen går som
normalt. Alt av dommere er på plass. 74 påmeldte korps. Styret har
diskutert gjennomføring, sett uti fra dagens smittevernsituasjon blir det
et ekstra styremøte 23.03 for å ta endelig avgjørelse om gjennomføring.

08/2021

HUK
Samlingen 12. til 14. februar ble dessverre avlyst. Men vi er gjorde
samlingen heldigital. Fredagen ble det holdt et foredrag med Gyrid Beck
Solberg. Hun holdte et inspirerende foredrag om: «Det er deg det
kommer an på!». Hun hadde ikke mulighet til å være der selv så hun har
spilt inn en video, en såkalt «live on tape» som er laget spesielt til
musikantene. På søndag blir det en digital økt med Arvid som jobbet
med et par punkter fra Gyrid pluss repertoar.
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09/2021

NMF undersøkelse av strategiene til NMF
Undersøkelsen fra NMF ble gjennomgått og besvart.

10/2021

Ungdomspris fra Bergen Kommune
Bergen kommune deler ut én ungdomspris hvert år. Prisen går til unge
kulturutøvere, eller til grupper eller personer som har gjort en frivillig
innsats for barn og unge. Vinneren mottar kr 20 000. I år sitter Silje
Borge i juryen og representere NMF.

11/2021

Studieforbundet Folkeuniversitets fylkesutvalg
NMF Hordaland er representert i fylkesutvalget til studieforbundet
Folkeuniversitet for Vestland ved daglig leder Janne Rabben.

Administrasjonens innstilling:
Orienteringssakene tas til orientering.

Eivind H. Hermansen
Styreleder
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Janne-Chr H Rabben
Daglig leder
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NMF Hordaland sin egen tilskuddsordning 2021
Saksnr. 07/2021
Dato 02/03/21
Møtenr. 3/2021
Saksbehandler Janne Rabben

Innledning
Korona situasjonen har gjort at planlagt og vanlig rekruttering ikke er blitt gjennomført
eller blitt satt på hold for våre medlemmer. Medlemsstatistikken viser også at NMF
Hordaland er den region som har mistet flest medlemmer i 2020 med hele 9,2%.
Med bakgrunn i vår hovedstrategi å styrke det enkelte medlemskorps, samt å få muligheten
til å spre aktivitet over hele regionen så ønsker vi at 500 000 kr av overskuddet i 2020
brukes til et «restart -alle med»-tilskudd. Fondet skal stimulere til rekruttering, både til
skole- og voksenkorps.

Saksutredning
Vi ønsker at korpsene i Hordaland skal ha muligheten til å sette i gang små og store
prosjekter som spre musikkglede og åpner opp for at flere får muligheten til å få verdens
beste hobby.
Administrasjonen i NMF Hordaland organisere fondet, søknadene sendes inn til NMF
Hordaland. Søknadsfristen er 10. mai 2021. Etter dette er det løpende søknad til fondet er
brukt opp.
Hvem kan søke om tilskudd?
Korps som er medlem av NMF Hordaland, alle typer korps.
Hvilke
•
•
•
•

prosjekter kan det søkes om:
Rekrutteringsprosjekter
Penger til instruktørtimer for nye medlemmer.
Prosjekter som øker samarbeidet mellom skole- og voksenkorps
Spesielt prioritet til prosjekter som går på rekruttering av gamle og nye medlemmer
i aldersgruppen 12 til 17 år.
• Prosjektere for å beholde medlemmer og spre musikkglede.

Dette må søknaden inneholde:
•
•
•
•

Mål og strategi for prosjekter og gjennomføringen
En mestringsplan for nye og gamle medlemmer – hvordan sikrere dere mestringen?
En opplæringsplan for nye medlemmer – hvordan sikrere dere overgangen til
korpset?
Budsjett og kontonummer

Vedtak
Styret vedtar å bruke 500 000 kr av overskuddet i 2020 til et rekrutterings fond som
medlemmene i Hordaland kan søke på.
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