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Regionting 2021
PROTOKOLL
Tid

17. april 2021
kl 11.00-14.00

Sted:

Innkalt av

Styret i NMF Rogaland

Deltakere

Delegater: 55 sak 1, 57 sak 2-11
Observatører: 8

Digitalt møte- Zoom

Referenter Leni Andreassen og
Anders Tykhelle Amdal

Sak
1. Konstituering

1. Åpning
Ralf B. Husebø åpnet møtet.
2. Navneopprop
Ralf B. Husebø foretok navneopprop via GoPlenum.
3. Godkjenning av innkalling
Innkalling enstemmig godkjent.
4. Godkjenning av dagsorden/sakslisten
Dagsorden/saksliste godkjent med 54 stemmer (en blank)
5. Valg av møteledelse
Tore Bjørheim ble enstemmig valgt til møteleder.
6. Valg av referenter
Leni Andreassen fra Stavanger Brass Band og Anders Tykhelle
Amdal fra Randaberg Musikkorps ble enstemmig valgt til
referenter.
7. Valg av fullmaktskomité
Kontrollkomitéen ved Bjarne Roar Birkeland og Dag Inge Aarhus ble
entemmig valgt til fullmaktskomité.
8. Valg av redaksjonskomité
Bjarne Roar Birkeland og Dag Inge Aarhus fra kontrollkomitéen ble
enstemmig valgt til redaksjonskomité.
9. Valg av to protokollunderskrivere.
Anne Hodne Buer fra Eiganes Skolekorps og Rune Ingvar Hauge fra
Skeie Brass ble enstemmig valgt til protokollunderskrivere.
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2. Årsmelding 2019

Innstilling fra styret:
Regiontinget godkjenner årsmeldingen for 2019.
Vedtak (enstemmig)*:
Regiontinget godkjenner årsmeldingen for 2019.

3. Regnskap 2019

Regionstyrets saksutredning:
Regnskapet for 2019 er revidert og viser et årsresultat på
kr 463 734,Revisjonsberetningen slår fast at årsregnskapet er avgitt i
samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av
regionens økonomiske stilling 31. desember 2019, og er i
overensstemmelse med god regnskaps- og bokføringsskikk
Innstillig fra styret:
Regiontinget godkjenner regnskapet for 2019.
Vedtak (50 stemmer for, en blank stemme):*
Regiontinget godkjenner regnskapet for 2019.

4. Årsmelding 2020

Innstilling fra styret:
Regiontinget godkjenner årsmeldingen for 2020.
Vedtak (47 stemmer for, en blank stemme):*
Regiontinget godkjenner årsmeldingen for 2020.

5. Regnskap 2020

Regionstyrets saksutredning:
Regnskapet for 2020 er revidert og viser et resultat på kr 137 320,Revisjonsberetningen slår fast at årsregnskapet er avgitt i samsvar med
lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av regionens økonomiske
stilling 31. desember 2020, og er i overensstemmelse med god
regnskaps- og bokføringsskikk.
Innstilling fra styret:
Regiontinget godkjenner regnskapet for 2020.
Vedtak (49 stemmer for, en blank stemme):*
Regiontinget godkjenner regnskapet for 2020.
* Styret har ikke stemmerett i saker som gjelder årsmelding og regnskap.

6. Retningslinjer for
god organisasjonsog korpskultur

Regionstyrets saksutredning:
Landsmøtet 2020 vedtok at Retningslinjene for god organisasjons- og
korpskultur skal være gjeldende for alle organisasjonsledd i Norges
Musikkorps Forbund.
Regionstyret i NMF Rogaland ønsker at regiontinget skal vedta at alle
tillitsvalgte i regionstyret, kontrollkomité og valgkomité skal signere
retningslinjene for god organisasjons- og korpskultur ved starten av
ny periode.
Regiontinget oppfordrer korpsstyrene til å gjøre det samme.
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Innstilling fra styret:
Regiontinget vedtar at alle tillitsvalgte i regionstyret,
kontrollkomité og valgkomité skal signere retningslinjene for god
organisasjons- og korpskultur ved starten av ny periode.
Vedtak (enstemmig):
Regiontinget vedtar at alle tillitsvalgte i regionstyret,
kontrollkomité og valgkomité skal signere retningslinjene for god
organisasjons- og korpskultur ved starten av ny periode.
7. Strategiplan 20182022

Regionstyrets saksutredning:
Strategiplan 2018-2022 ble vedtatt av Landsmøtet 2018.
Regionene står fritt til å lage sin egen tiltaksplan ut i fra
strategiplanen.
Visjon, formål og verdier
Vår visjon
Alle snakker korps
Vårt formål
Norges Musikkorps Forbund skal gjøre musikkorps til en attraktiv
fritidsinteresse for alle barn, unge og voksne. Dette gjør vi ved å
sikre gode vekstvilkår for korpsene, tilby aktiviteter av høy kvalitet
og synliggjøre korpsenes betydning. Gjennom vårt arbeid er vi en
sentral bidragsyter til livslang læring, økt livskvalitet og
kulturbygging i hele landet.
Våre verdier
Inkluderende – Inspirerende – Engasjert
Hovedstrategi
NMF skal styrke det enkelte medlemskorps
For å oppnå dette skal NMF bl.a. arbeide for gode
rammebetingelser og alternative inntektskilder både
innen offentlig og privat sektor, og øke og styrke
samarbeidet med sponsorer og strategiske samarbeidspartnere.
Strategiplanen har tre kjerneområder med mål og strategier:
Kompetanseutvikling
MÅL: NMF skal bidra til å heve kompetansen til det enkelte korps
Medlemsutvikling
MÅL: Musikk og drill skal være en attraktiv og inkluderende
fritidsaktivitet for alle
Korps og samfunn
MÅL: NMF skal være en viktig samfunnsaktør og arena for opplæring
innen musikk og drill
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Arbeid med tiltaksplanen
Ut ifra hovedstrategien «NMF skal styrke det enkelte medlemskorps»,
ønsker vi tilbakemelding sett fra korpsenes opplevde virkelighet for
hvordan NMF på best mulig måte kan styrke deres korps.
Vi ønsker korpsstyrene skal sende oss sine 3 prioritering for hva NMF
skal vektlegge for å styrke deres korps.
Dette arbeidet vil også være en del av NMF sitt arbeid med ny
strategiplan for 2022-2026.
Innstilling fra styret:
1.
Regiontinget tilslutter seg strategiplanen.
2.
Regionstyret får mandat til å benytte innspill fra korpsene
som grunnlag for tiltaksplan i den kommende regiontingperioden.
3.
Regionstyret får mandat til å jobbe videre med strategi og
tiltaksplan for 2022-2026.
Vedtak (enstemmig):
1.
Regiontinget tilslutter seg strategiplanen.
2.
Regionstyret får mandat til å benytte innspill fra korpsene
som grunnlag for tiltaksplan i den kommende regiontingperioden.
3.
Regionstyret får mandat til å jobbe videre med strategi og
tiltaksplan for 2022-2026.
8. Bruk av egenkapital

Regionstyret sin saksutredning
NMF Rogaland har en sunn økonomi. Det budsjetteres nøkternt, og
prosjektene følger budsjett i gjennomføringen.
Deltakeravgiften på prosjektene holdes så lave som mulig, men følger
prisstigning til samarbeidende aktører.
Årsresultatet har i noen vanlige driftsår blitt bedre enn budsjettert.
Dette kan skyldes økte billettinntekter, økning i momskompensasjon
og også høyere deltakelse på arrangement enn budsjettert.
Gjennom årene er det opparbeidet en solid egenkapital i regionen
som per 31.12.2020 er på
kr 3 977 678,Regiontinget vedtar langtidsbudsjett og regionstyret vedtar budsjett
de årene det ikke er regionting. Et spørsmål som reiser seg, er hvor
mye egenkapital kan et til hver tid sittende regionstyret bruke? Dette
er et spørsmål som regionens medlemskorps bør være med å ta
stilling til gjennom regiontinget.
De siste årene er det opprettet støtteordninger som kan søkes på av
regionens medlemskorps i tråd med strategiplan og viktige satsinger i
regionen. For 2021 er det budsjettert med bruk av egenkapital på kr
120 000,-. Se gjerne sak 8.
Oppsummert vil dette bety at det til enhver tid sittende regionstyret
kan budsjettere med et underskudd på inntil kr 150 000,- inntil et
nytt vedtak blir fattet.
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Innstilling fra styret:
1.
Regiontinget godkjenner at regionstyret kan benytte inntil
kr 150 000,- av egenkapitalen per år.
2.
Tiltakene må være i tråd med vedtatt strategi og
tiltaksplan.
Vedtak (56 for, 1 mot):
1.
Regiontinget godkjenner at regionstyret kan benytte inntil
kr 150 000,- av egenkapitalen per år.
2.
Tiltakene må være i tråd med vedtatt strategi og
tiltaksplan.
9.

Regionstyret sin saksutredning
Budsjettet for 2021 inneholder følgende prosjekter,
arrangement og drift:
Administrasjon
Styret
Regionting/Korpskonferansen i Rogaland
Distriktsmøter
Drillkurs
Sommerkurs
Instruktørkurs
Ung Dirigent
Regionkorps
Rogalandsmesterskapet for skolekorps
Rogadrill
Jan-Am
NM skolekorps brass
Utviklingsstøtte til Dalane
Utviklingsprisen
Støtte til rekrutteringstiltak
Støtteordning til akustikkmålinger
Dirigentuka
Alf Johan Aareskjold Minnefond
Det er satt opp langtidsbudsjett for ny regionstyreperiode.
Budsjettet tar utgangspunkt i NMF Rogaland sitt budsjett for
2021 som er vedtatt av regionstyret.
I langtidsbudsjettet legges dagens drifts- og aktivitetsnivå til
grunn. Det er budsjettert med en årlig lønnsvekst og en
generell årlig prisstigning på 3%.
Det er budsjettert med et underskudd som er bruk av
egenkapital til følgende prosjekt:
Utviklingsstøtte til Dalane
Kr 30 000.Utviklingsprisen
Kr 10 000,Støtte til rekrutteringstiltak
kr 50 000,Støtteordning til akustikkmålinger
Kr 30 000,NMF Rogaland Regionting 17. April 2021
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Innstilling fra styret:
Budsjett for perioden 2021-23 godkjennes.
Vedtak (56 for 1 mot):
Budsjett for perioden 2021-23 godkjennes.
10. Saker fra
korpsene

Ingen innkomne saker fra korpsene.

11. Valg

Valgkomitéens innstilling:
Regionstyret
LEDER
Ralf Husebø (gjenvalg)

Sandnes

NESTLEDER

Bryne

Gunn Marit Solli (gjenvalg)

STYREMEDLEM Cecilie Mørch Olsen (gjenvalg)
STYREMEDLEM Liv Elgheim (gjenvalg)
STYREMEDLEM Egil Johannessen (gjenvalg)
STYREMEDLEM Marius Eie Barka (gjenvalg)
STYREMEDLEM Leif Helge Olsen (gjenvalg)
STYREMEDLEM Astrid Helen Ove (gjenvalg)
STYREMEDLEM Kenneth Stokness (gjenvalg)

Stavanger
Stavanger
Sandnes
Strand
Karmøy
Haugesund
Egersund

VARAMEDLEM Gudny Drangeid (gjenvalg)
VARAMEDLEM Martha Rødde (Ny)

Sandnes
Stavanger

Kontrollkomité
LEDER
Tore Bjørheim
(gjenvalg, ny leder)
MEDLEM Dag Inge Aarhus (gjenvalg)
MEDLEM
Vidar Nornes (ny)
VARAMEDLEM Henning Haaland (ny)

Sandnes
Karmøy
Stavanger
Sandnes

Styrets Innstilling:
Valgkomité
Maria Innocent (ny)
Brit Helen Furøy (gjenvalg)
Annika N. Skretting (ny)
Ann-Kristin Seglem (ny)

Haugesund
Nærbø
Stavanger
Egersun

Vedtak:
Valgkomiteens og styrets innstillinger vedtatt, med følgende
stemmetall:
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Regionstyret
LEDER
Ralf Husebø, 56
NESTLEDER Gunn Marit Solli 56
STYREMEDLEM Cecilie Mørch Olsen, 57
STYREMEDLEM Liv Elgheim, 56
STYREMEDLEM Egil Johannessen, 56
STYREMEDLEM Marius Eie Barka, 56
STYREMEDLEM Leif Helge Olsen, 56
STYREMEDLEM Astrid Helen Ove,56
STYREMEDLEM Kenneth Stokness, 55
VARAMEDLEM Gudny Drangeid, 55
VARAMEDLEM Martha Rødde, 54
1 blank stemmeseddel
Kontrollkomité
LEDER
Tore Bjørheim, 53
MEDLEM Dag Inge Aarhus,53
MEDLEM
Vidar Nornes, 53
VARAMEDLEM Henning Haaland, 53
4 blanke stemmesedler
Valgkomité
Maria Innocent, 54
Brit Helen Furøy, 54
Annika N. Skretting, 54
Ann-Kristin Seglem, 54
3 blanke stemmesedler

Sted og dato:

Signatur referenter

Protokollunderskriver 1

Protokollunderskriver 2
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