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Regionting NMF Hordaland
Lørdag 17. april 2021 – Møtestart kl. 11.00
Saksdokumentene til regionting 2021 i.h.t. § 6.4 i vedtektene
Dagsorden
§ 6.4 - Regiontingets dagsorden
Regiontinget skal behandle følgende saker:
a. Konstituering
1. Åpning
2. Navneopprop
3. Godkjenning av innkalling
4. Godkjenning av dagsorden og sakslista
5. Valg av møteledelse
6. Valg av referenter
7. Valg av fullmaktskomité
8. Valg av redaksjonskomité
9. Valg av to protokollunderskrivere
b. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap for hvert av årene i
regionstingperioden.
c. Saker fremmet av regionstyret og medlemskorpsene.
d. Plan og budsjett for neste regionstingperiode og langtidsbudsjett.
e. Valg av:
1. Styreleder
2. Nestleder
3. Fire til åtte styremedlemmer
4. Inntil fire varamedlemmer
5. Tre medlemmer og ett varamedlem til den regionale kontrollkomiteen,
leder valgt særskilt
6. Tre medlemmer og ett varamedlem til den regionale valgkomiteen, leder valt
særskilt
-

Alle valg er for to år.
Dei som skal velges må ha gyldig medlemskap i NMF og ha sagt seg villig til å ta
på seg verv.
- Fast ansatte i NMF er ikke valgbare til verv i regionen.
Valg skal foregå skriftlig, om noen krever det.
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SAK 1. KONSTITUERING
1. Åpning
Regiontinget ble åpnet med fanfare fra Musikkorpsenes år 2018. Velkomsthilsen fra
regionleder Eivind Hermansen. Regiontinget fikk også en hilsen fra
forbundsstyremedlem Vigdis Villanger.
2. Navneopprop via GoPlenum
Ved møtestart fra det 77 stemmeberettigede delegater fra 53 korps. 1 fratrådte
under møtet. Regionstyrets 6 medlemmer hadde ikke stemmerett under sak 2 og 3.
3. Godkjenning av innkalling - godkjent
4. Godkjenning av dagsorden/saksliste - godkjent
5. Valg av møteleder
Vedtak: Arve Lindgren og Åsne Namtvedt Leknes
6. Valg av fullmaktskomité
Vedtak: Kontrollkomiteen i NMF Hordaland
7. Valg av to referenter
Vedtak: Ellen Blix og Kåre Stokke
8. Valg av redaksjonskomité
Vedtak: Velges ved behov
9. Valg av to protokollunderskrivere
Vedtak: Solveig Borgund og Nils-Arne Træland
10. Godkjenning av forretningsordenen
Vedtak: Godkjent
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SAK 2. GODKJENNING AV ÅRSRAPPORT FOR NMF HORDALAND 2019 OG 2020
Årsrapportene ble presentert og gjennomgått av regionleder Eivind Hermansen.
Ingen delegater tok ordet.
Vedtak:
Regionstyret har følgende forslag til
vedtak:
1. Regiontinget godkjenner Årsrapport for 2019.
2. Regiontinget godkjenner Årsrapport for 2020.
VEDTAK: Begge årsrapportene ble vedtatt i samsvar med innstilling.
SAK 3. GODKJENNING AV REGNSKAP FOR NMF HORDALAND 2019 OG 2020
Årsregnskapet ble presentert av Ole Irgens. Forskjellene i regnskapene for de to årene
forklares med aktivitetsnedgang/endringer i et korona-år. Det store overskuddet i 2020
forklares med krisepakker for avlyste arrangement pga korona-nedstenginger. I tillegg ble
NM brass gjennomført med overskudd.
Av overskuddet i 2020 foreslås det i budsjettet at det settes av 400.000,- kroner til
rekrutteringsarbeid og 40.000,- kroner til et signaturverk til HUK. I tillegg blir det satt av
100.000,- kroner til å opprette et startklar/inspirasjonsseminar i fortrinnsvis
Voss/Hardanger eller Sunnhordland sammen med et samarbeids korps. Kommentarer fra
delegat til årsregnskapene.
Kommentarer fra delegater:
Det bør settes av mer penger til rekrutteringsarbeid. Problemet med rekruttering er
sannsynligvis større enn vi nå er klar over.
De er litt dumt at regionstyret har valgt å disponere overskuddet under regnskapet og ikke
under budsjettet. Dermed låser styret pengene i stor grad.
Det bør settes av et prosentvis beløp på budsjettet til fremtidig rekrutteringsarbeid. Også
med begrunnelse i at problemet er større enn vi nå er klar over.
Svar fra Sara Sekkingstad/styret – Bruk av overskuddsmidler kommer styret tilbake til i
langtidsbudsjettet. Midlene som er satt av skal det være mulig for korpsene å søke på.
Nasjonalt skal det også settes av midler til rekrutteringsarbeid som korpsene også kan søke
på. Dette fordi det er i korpsene rekrutteringsarbeidet foregår.
Årsregnskapet ble godkjent av revisorene.
Kommentar til årsregnskapet fra Eirik Helland: God gjennomgang av årsregnskapene. Ros
til regionstyret for godt arbeid. Kunne tenke seg at de største postene ble sendt ut med
årsmøtepapirene. Slik at medlemmene kan se over- og underskudd ved hvert prosjekt.
Svar fra Ole Irgens/styret – NM brass er allerede lagt ved. Noter til regnskap er veldig
detaljert, men det er ikke noe problem å sende ut et enda mer detaljert regnskap til
medlemmene. Styret noterer seg kommentaren til neste regionting.
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Regionstyret har følgende forslag til
vedtak:
1. Regiontinget godkjenner revidert regnskap for NMF Hordaland for 2019.
2. Årsregnskap for 2020 godkjennes av regiontinget.
Overskuddet fra 2020 disponeres på følgende måte:
• 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. 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.
• HUK Signaturverk: Det settes av kr 40000 til å bestille et signaturverk til HUK.
• Resten av overskuddet kr 313 041 overføres til egenkapitalen.
VEDTAK: Regnskap for 2019 og 2020 ble enstemmig vedtatt i samsvar med innstilling.
SAK 4. SAKER FREMMET AV REGIONSTYRET OG MEDLEMSKORPSENE
Ingen saker er fremmet innen fristen 6.3.21

SAK 5. PLAN OG BUDSJETT FOR NESTE REGIONTINGPERIODE
5.1 PLAN FOR 2021-2023
Regionstyrets plan ble presentert av nestleder Sara H. Sekkingstad. Planen som legges frem
er på bakgrunn av NMFs hovedstrategi og på koronasituasjon.
NMF har mistet mange musikanter og planen som presenteres er et verktøy til å styrke
rekrutteringsarbeidet i alle korps. Tre hovedelementer regionstyret vil jobbe for:
Kompetanseheving – Medlemsutvikling – Rekruttere og beholde.
Ingen delegater tok ordet i saken
Regionstyret har følgende forslag til
vedtak:
Regionstyrets forslag til plan 2021-2023 vedtas av regiontinget. Det blir opp til det nye
styret å foreta regionens prioriteringer innenfor vedtatt plan.
VEDTAK: Plan for 2021-2023 ble enstemmig vedtatt i samsvar med innstilling.
5.2 BUDSJETT FOR 2021
2021 er et vanskelig år å budsjettere for. Det er usikkert om arrangementer vil avholdes.
Mange av utgiftene er stabile, men prosjektene og dermed inntektene er usikre. NMF er
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avhengig av støtteordninger og tilskudd der arrangementer ikke lar seg gjennomføre. Det
er derfor stor risiko knyttet til budsjettet for 2021.
2 store prosjekt blir presentert mer detaljert. Budsjett for HUK og budsjett for Ung
dirigent.
Ove Sognnes tok ordet og kom med forslag om at budsjettets post for rekruttering økes
med ytterligere kr. 200.000,- kroner. Dette hentes fra egenkapital
Regionstyret har følgende forslag til
vedtak:
Budsjett for 2021 vedtas som fremlagt.
Det ble votert over Ove Sognnes’ tilleggsforslag om å øke posten til rekruttering med kr.
200000,- Dette ble vedtatt enstemmig
VEDTAK: Regionstyrets forslag til budsjett vedtas, med økning av posten til rekruttering
med kr. 200000,- som hentes fra egenkapital.
5.3 LANGSTIDSBUDSJETT 2021-2024
Det er også knyttet en del risiko til langtidsbudsjettet. I hovedsak medlemstall som knyttes
til all deltagelse på NMFs arrangementer.
Kommentar fra Heidi Sund, Hellen skoles musikkorps:
Glad for at det er mye fokus på rekruttering. De har mistet musikanter som en direkte
følge av deltagelse på startklar. Musikantene hadde en dårlig opplevelse. De ønsker også et
bedre og lettere samarbeid med kulturskolen. Påpeker også viktigheten for godt
samarbeid med skole og SFO. De ønsker å bli tatt med i arbeidet med rekrutteringsarbeidet
som foregår i andre korps. Det vi får til må deles og det vi sliter med må vi få hjelp til.
Kommentar fra Solveig Marie Borgund.
En stor utfordring er å komme til i SFO-tiden pga smittevernregler. Kulturskolen er også et
problem fordi den flyttes lenger og lengre bort fra distriktet. Det er nesten umulig for
korps i distriktet å bruke kulturskolen. Musikantene vil ikke søke fordi tilbudet er så «lite
tilgjengelig», og kulturskolen vil ikke gi tilbud fordi påmeldingen er svak.
Kommentar fra Eirik Helland
Støtter de andres uttalelse angående kulturskolen og samarbeidet med denne.
Svar fra Sara Sekkingstad/styret
Styret tar innspillene til etterretning. NMF har et ønske om å arrangere møteplasser der
disse sakene kan diskuteres.
Kommentar fra Eirik Helland
Det var greit med presentasjon på regiontinget, men ønsker denne i forkant.
- Tidligere ble det vedtatt at 500.000,- skal settes av. Styret har budsjettert med et
underskudd på 700.000,-. Reelt driftsunderskudd er på 250.000,-.
- Han synes måten momskompensasjonen føres er uklar. Ønsker oppklaring på hvorfor
det føres på denne måten. Estimatet for 2020 er forskjellig fra budsjettet for 2021.
Svar fra Janne Rabben
Spørsmålet ang. moms er komplisert. I regnskapsprogrammet er det en formel som gjør
jobben. Dette må avklares av regnskapsfører sentralt.
Sara Sekkingstad/styret forklarer hvordan underskuddet er ført.
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Regionstyret har følgende forslag til
vedtak:
Langtidsbudsjett for NMF Hordaland vedtas av regiontinget som et retningsgivende
rammebudsjett. Regionstyret gjør endelig budsjettvedtak.
VEDTAK: Langtidsbudsjett for 2021-2023 ble enstemmig vedtatt i samsvar med
innstilling.

SAK 6. VALG
Vedtak:
1. Valg av regionstyreleder
Eivind Hermansen
2. Valg av nestleder
Sara H. Sekkingstad

valgt
valgt

3. Valg av 5 styrerepresentanter
Kåre Stokke
valgt
Knut Johan Onarheim
valgt
Ellen M. Blix
valgt
Ole Irgens
valgt
Roger Aalen
valgt
4. Valg av 2 vararepresentanter
Arve Lindsgren
valgt
Håkon Mjelstad
valgt
5. Valg av valgkomité
Leder
Medlem
Medlem
Vara

Arild Haugland
Silje V. Setsaas
Harald Borge
Siri Smith

valgt
valgt
valgt
valgt

6. Val av kontrollkomité
Leder
Medlem
Medlem
Vara

Cecilie Kaarstad
Birthe Ørbeck-Lomheim
Nina Rolland
Kjell Martin Haavik

valgt
valgt
valgt
valgt

Alle valg ble gjort ved akklamasjon.
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Digital signatur av:
Referenter:

Protokollunderskrivere:

Kåre Stokke

Solveig Borgund

Ellen Marie Blix

Nils-Arne Træland
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SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

This documents contains 8 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 8 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 8 sidor före denna sida

authority to sign

asemavaltuutus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende
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