Referat regionstyremøte NMF Innlandet
Møtenr.
Møtestart
Møteslutt
Sted

Nr. 2-2021
lørdag 17. april kl. 16:00
lørdag 17. april kl. 19:30
Wood Hotel, Tårnvegen 55, 2380 Brumunddal

Tilstede
fra regionstyret:

Liv Bjerke, Dag Otto Jostad, Henning Søbakken, Ole Nyhus,
Mona Moxness Lyftingsmo, John Harald Gartland (vara),
Torhild Sørum (vara) og Jon Arne Borg Engø (vara, digitalt)
fra administrasjonen: Botolv Gjeldaker Ola Fredheim Haug og Kristin Børresen
Forfall:
Kristi Veierød Hinchliffe

Godkjenning av innkalling
Vedtak:
Innkalling godkjent.
Godkjenning av saksliste
Orienteringssak «Blåsemafian på sommerkurs?» flyttes til
vedtakssak. Blir sak 593/2021.
Vedtak:

Saksliste godkjent.

Referat fra regionstyremøte 20. februar 2021
Vedtak:
Referat godkjent.

Vedtakssaker
Saksnr.

Sakstittel

585/2021

Regnskap m/prosjektregnskap pr. 31.03. 2021
Botolv gjennomgikk hovedpunktene i regnskapet.
Vedtak: Regionstyret tar regnskapet til etterretning.

586/2021

Dirigent regionkorpset HOKK 2021-2023
Ved søknadsfristens utløp 1. mars hadde vi 8 søkere. 5 ble
intervjuet digitalt av administrasjonen ved Ola og Botolv.
Ola fortalte om prosessen og presenterte de tre innstilte for
regionstyret.
Vedtak: Maria Nygård Molund blir tilbudt stillingen som dirigent i
HOKK for perioden 2021-2023. Dette ble enstemmig vedtatt.

Regionstyremøte  17.04.2021  side 1

587/2021

Medlemsundersøkelse
20. februar 2021, ble det vedtatt at administrasjonen skulle jobbe
frem en spørreundersøkelse til korpsene i Innlandet. Ola la frem
et utkast for regionstyret som ble diskutert.
Hvem skal motta undersøkelsen?
-Styret/styremedlemmer
-Dirigent/trener/instruktør
-Medlemmer
-Foresatte i skolekorps
Vedtak: Undersøkelsen justeres og sendes ut til regionstyret for
en test, før den sendes ut bredt til våre medlemmer rundt 17. mai
(til alle kategorier nevnt over).

588/2021

Regionstevne for voksenkorps 2022 og 2023
Siden regionstevnet for 2021 med Hundorps Musikklag som teknisk
arrangør er avlyst pga. koronapandemien, får de arrangere
regionstevne for voksenkorps i 2022.
Vedtak: Administrasjonen søker etter teknisk arrangører for
regionstevnene for voksenkorps i 2023 og 2024.

589/2021

Kommunikasjonsprosjekt NMF Innlandet
I 2020 gjennomførte NMF en landsdekkende undersøkelse i
medlemskorpsene. Liv presenterte deler av den, og kommenterte
resultater for Innlandet. Vi har hatt en medlemsnedgang på 19% i
skolekorpsene våre de siste 2 årene.
Vi må spisse jobbingen vår slik at vi snur den negative trenden, og
får økt medlemsmassen vår igjen!
Det ble diskutert om vi skal gå bort fra det det planlagte
sponsorprosjektet, og heller går over på et
kommunikasjonsprosjekt. Lage en 3 års plan. Søke midler til
prosjektet hos div. banker og stiftelser.
Vedtak: Regionstyret stiller seg positive til
kommunikasjonsprosjektet. AU utarbeider en prosjektplan.

590/2021

Kjøreplan Regionting 18. april 2021
Botolv gikk igjennom dagsorden til regiontinget:
Oppgaver til administrasjonen og styremedlemmene ble fordelt.
Vedtak: Forslagene ble enstemmig vedtatt.

593/2021

Blåsemafian på sommerkurs?
I og med at dette prosjektet har økonomiske konsekvenser for
regionen, ble saken flyttet opp fra orienteringssak.
Vedtak: Regionstyret ønsker og tilby kurset til gult/grønt kurs og
på rødt kurs.
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Orienteringssaker/referatsaker
Saksnr.

Sakstittel

591/2021

Orienteringssaker
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Korpsklynger
Sommerkurs 2021
Innlandsmesterskapene 2021
Arbeidssituasjonen for de ansatte
HOKK
Instruktør drill
Blåsemafian på sommerkurs? – flyttes opp til vedtakssak.
Fritidskortet Lillehammer
Innspills møte i Innlandet fylkeskommune 12. mars 2021
Ledermøte NMF Innlandet 16. mars 2021
Ledermøte i NMF 20.-21. mars 2021
Møteplan regionstyret 2020-2021

Administrasjonens innstilling:
Orienteringssakene tas til etterretning
Vedtak: Regionstyret tar orienteringssakene til etterretning.

Eventuelt
Saksnr.

Sakstittel

592/2021

Eventuelt
Det ble stilt spørsmål rundt prosessen frem mot valget av
regionstyre 2021-2023.

Styreleder takket av alle avtroppende styremedlemmer for flott innsats i
regionstyret. Dette var: Dag Otto Jostad, Ole Nyhus og Mona Moxness i Lyftingsmo.
NMF Innlandet, 17. april 2021
Referent: Kristin Børresen

Liv Bjerke (sign.)
regionleder
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Botolv Gjeldaker (sign.)
daglig leder

