Protokoll regionstyre
Møtenr: 06/2021
Dato: 22/0/2021
Sted: Grand Terminus, Bergen

Dagsorden
1)
2)
3)
4)

Åpning ved styret
Godkjenning av innkalling
Protokoll S5/2021 (Protokollen er vedtatt per mail)
Godkjenning av saksliste

Til stede: Eivind H. Hermansen, Sara Hamre Sekkingstad, Knut-Johan
Onarheim, Ellen Marie Blix, Roger Aalen, Arve Lindgren og Håkon Mjelstad.
Forfall: Ole Irgens

Saksliste – vedtakssaker
Saksnr.

Møtenr 06/2021

13/2021

Representasjonsoppgaver Sommerkurs 2021
I år blir det arrangert 6 sommerkurs. NMF Hordaland er representert på
avslutningskonsertene ved et medlem fra regionstyre. Se saksutredning
Vedtak i regionstyret:
Representasjon på sommerkurs blir som følger:
Gult kurs:
Erdal 01. august – Kåre Stokke
Manger 07. august – Arve Lingren
Rødt kurs:
Fauskanger 31. juli – Roger Aalen
Blått kurs:
Manger 01. august – Håkon Mjelstad
Blått/svart kurs:
Åsane 08. august – Kåre Stokke
Svart kurs:
Manger: 08. august – Sara Hamre Sekkingstad

14/2021

Tildeling av tilskuddsordning fra NMF Hordaland
Det er kommet inn 29 søknader til tilskuddsordningen, av disse er det 8 fra
voksenkorps og 21 søknader fra skolekorps. Den totale søknadssummen var
på over 1,5 millioner kroner. Se saksutredning.
Vedtakt i regionstyret:
Styret vedtok innstilling for tildeling av tilskuddsordningen. Totalt blir det
delt ut kr 438 000 fordelt på 21 ulike korps.
I tilbakemelding til korps som får tilskudd skal det være følgende krav:
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•
•
•
15/2021

En sluttrapport med regnskap leveres innen 02. februar 2022
Styret oppfordrer korpsene til å sende inn bilder av
prosjektene, slik at NMF Hordaland kan vise frem
prosjektene som er blitt gjennomført.
Når prosjektet gjennomføres skal det stå/opplyses om at
arrangementet støttets av NMF Hordaland

Gjennomgang prosjektregnskap pr 15.06.2021
Gjennomgang av prosjektbudsjettet for Hordaamtøren, samt
prosjektregnskapet for HUK og Hordablæsten.
Vedtak:
Hordaamtøren, gjennomføres i Grieghallen og deltakeravgift blir kr 9000 pr
korps. Budsjett endres. Det søkes husleierefusjon fra Bergen Kommune.
Prosjekt Sommerkurs, regionstyret tar til orientering at det er lav påmelding
og det er varslet høyere underskudd enn tidligere fra administrasjonen.
Regionstyret tar prosjektregnskapet til HUK og Hordablæsten til orientering.

16/2021

Endring i reglementet til Hordablæsten
Etter evalueringen av Hordablæsten 2021 bør reglementet oppdateres med
noen presiseringer. Se saksutredning.
Vedtak i regionstyret:
Det øverste punktet sjekkes mot hvordan andre regioner løser
aldersdispensasjon, og ny gjennomgang ved regionstyre i september.
Regionstyret vedtar de to siste endringene.

17/2021

Styrearbeid i NMF Hordaland
Se saksutredning.
Vedtak i regionstyret:
Styret vedtok møteplan for regionstyret ut 2021.
Møtedatoene er som følger:
20. september: Styremøte
22. og 23. oktober: Styremøte og styreseminar
06. desember: Styremøte og julemiddag
Fordelingen av oppgaver til øvrige styremedlemmer vil bli drøftet og tatt
stilling til på styreseminaret i oktober.

Saksliste – orienteringssaker
Saksnr.

Sakstittel

12/2021

Hordablæsten 2021
Hordablæsten 2021 var planlagt som en fysisk gjennomføring for juniorgenerasjons og skolekorps den 24. og 25. april. Generasjonskorps og
skolekorps skulle gjennomføres i Grieghallen mens juniorkorps var planlagt i
Lungegaardens Kulturarena. Det var 76 påmeldte korps.
På grunn av nytt utbrudd av Covid-19 ble konkurransen gjort om til en digital
konkurranse. Det ble noe frafall i påmeldingen. Totalt ble det 53 korps som
levert inn et bidrag til den digitale utgaven.
Erlend V Thorsen satte sammen de ulike videoene som ble sendt offentlig
lørdag 24.april.

NMF Hordaland  Regionstyre  2021  side 2

musikkorps.no

Søndag 25.april holdt vi digital premieseremoni ledet av Kåre Stokke.
Årets dommere: Bente hage, Arvid Anthun, Haldis Bårdsen, Trond Madsen,
Ole Kristian Bonden, Elisabeth Vannebo, Håkon Skjæret, Roger Andrea
Holme, Siri Godø Wiik og Trond Dale.
13/2021

Vinterpokalen 2021
Vinterpokalen ble til Sommerpokalen, og ble gjennomført med lokale
drilltropper i Steinsvik Arena 12. og 13. juni. Teknisk arrangør var Sveio Drill.
Det var 183 deltakere på arrangementet, og 138 antall startere. Sissel
Thomsen var produsent for NMF Hordaland.

14/2021

Samarbeid med Vestland Kulturskoleråd
NMF Hordaland har satt i gang et samarbeid med Vestland Kulturskoleråd. Dl
har fått lov å sende ut en spørreundersøkelse til alle kulturskolerektorer i
tidligere Hordaland. Undersøkelsen er for å få oversikt over hva kulturskolen
gjør og hvordan de jobber. NMF ønsker også å vite hva vi kan gjøre for å
bedre samarbeidet og hvordan vi kan legge begge til rette for korpsene.
Kulturskolen i Hordaland har de siste 10 årene mistet 21% av sine elever på
musikk. Undersøkelsen er første steget i å komme i kontakt og opprette
samarbeid med alle kulturskolene i Hordaland.

15/2021

HUK
Det ble arrangert samling 4. til 6. juni som en erstatning for palmehelgen
som ble avlyst. Samlingen ble holdt ved Skjold Skole En fin avslutning i en
korona preget sesong. Teknisk hjelp var Skjold Skoles Musikkorps.
NMF Hordaland har forlenget kontrakten med Arvid Anthun til juli 2023, samt
at vi har signert en 2 års kontrakt med Kåre Stokke som administrativ leder
for HUK og UngDirigent.

16/2021

HUK-bestillingsverk
Torstein Aagaard-Nilsen, har ferdigstilt arrangementet musikkverke til HUK.
Verket skal ha UR premiere under jubileumskonserten i slutten av november.

17/2021

Prøvespill HUK
Prøvespill for HUK ble gjennomført lørdag 12.juni i Fana kulturhus.
I jury satt Arvid Anthun og Beate G Holmefjord. I tillegg hadde vi med Astrid
Eide som fulgte opp kandidatene.
Det var totalt 17 påmeldte hvor av 9 stilte fysisk. Resten sendte inn video.
Det ble 11 godkjent. Det er planlagt nytt prøvespill på sommerkurset
blått/svart janitsjar i uke 31. Det er behov for spesielt fløyte.

18/2021

19/2021

20/2021

Samarbeid med Amatørkulturrådet i Bergen
NMF Hordaland har deltatt ved Janne Rabben i prosjektgruppa for deltakelse
og mangfold. Bergen kommunes har bestilt via Amatørkulturrådet at det skal
skapes oppmerksomhet og synlighet rundt10 års planen for økt deltagelse og
mangfold i kunst- og kulturlivet som Bergen Kommune har vedtatt.
Det er pr nå planlagt 3 amatørkvelder. Første var 17.06. NMF skal være
representert ved kveld nr 2 – der vi skal snakke om PULSE prosjektene og
prosjekt korps i voksenopplæringen.
Sommerkurs 2021
Alle kursene går som normalt, og alt av stab er på plass. Det er 245 påmeldte
til årets sommerkurs.
UngDirigent
Begge samlinger ble gjennomført fysisk i Lungegaardens Kulturarena med
Trond Husebø som kunstnerisk leder. Mellom samlingen har de hatt praksis i
moderkorpset og zoom-møter med Trond.
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Det var totalt 7 deltakere fordelt på 7 korps. Det var praksisensemble lørdag
og søndag på begge samlingene.
På første samling var Christan D. Larsen administrativ leder og Kåre Stokke
var på samling 2.

21/2021

22/2021

23/2021

NM Brass 2022
Invitasjon til påmelding er sent ut 15. juni. NMF Hordaland er teknisk
arrangør for NM som skal være i Grieghallen 11. og 12. februar 2022.
HordaAmatøren 2022
Invitasjonen til HordaAmatøren går ut nå i løpet av juni. Påmelding i
program.no. HordaAmatøren skal arrangeres søndag 31. oktober i
Grieghallen.
Minnegave
NMF Hordaland har gitt minnegave i forbindelse med Odd Petter Saltnes sin
bortgang.
Administrasjonens innstilling:
Orienteringssakene tas til orientering.

Administrasjonens innstilling:
Orienteringssakene tas til orientering.

NMF Hordaland, 22.06.2021

Eivind H. Hermansen
Styreleder
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Representasjonsoppgaver Sommerkurs 2021
Saksnr. 13/2021
Dato
22/06/21
Møtenr. 6/2021
Saksbehandler Janne-Chr. H. Rabben

Innledning
Hvert år arrangerer NMF Hordaland sommerkurs for barn mellom 9-19 år. Sommerkursene er
delt inn i ulike fargekoder etter musikantenes alder. Styret har tidligere vedtatt at styret
skal være representert på avslutningskonsertene på de ulike kursene. Her skal de hilse til
musikanter og foreldre, samt takke av administrativ og musikalsk stab på kursene.
I år arrangeres følgende kurs i Hordaland:
Gult kurs
For: de som er fylt 9-11 år/ født: 2011-2010
Dato: 29.07.-01.08 og 04.08.-07.08
Sted: Erdal ungdomsskole, Askøy (29.07.-01.08)
og Radøy ungdomsskule, Manger (04.08.-07.08)
Avslutningskonserter: Erdal 1. august og Manger 07. august
Rødt kurs
For: de som er fylt 12-13 år/ født 2009-2008
Dato: 26.07-31.07.
Sted: Fauskanger Barne og Ungdomsskole, Askøy
Avslutningskonsert 31. juli.
Blått kurs brass
For: de som er fylt 14-15 år/ født: 2007-2006
Dato: 26.07.-01.08
Sted: Manger Folkehøgskule
Avslutningskonsert 1. august
Blått/svart kurs janitsjar
For: de som er fylt 13-19 år/ født: 2007-2002
Dato: 02.08.-08.08
Sted: Åsane Folkehøgskole
Avslutningskonsert 08. august
Svart kurs brass
For: de som er fylt 15-19 år/ født: 2005-2002
Dato: 02.08.-08.08
Sted: Manger Folkehøgskule
Avslutningskonsert 08. august
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Tildeling av tilskuddsordning fra NMF Hordaland
Saksnr. 14/2021
Dato
22/06/21
Møtenr. 6/2021
Saksbehandler Janne-Chr. H. Rabben og Beate Holmefjord

Innledning
NMF Hordaland utlyste en tilskuddsordning som skal stimulere til at flere begynner i korps
og/eller beholde de medlemmene de har. Det overordnet målet er å øke den lokale
aktiviteten, økt rekruttering og spre musikkglede. Søknadsfristen var 18. mai, og når
søknadsfristen gikk ut så hadde vi fått 29 søknader, av disse er det 8 fra voksenkorps og 21
søknader fra skolekorps.

Saksutredning
Den totale søknadssummen var på over 1,5 millioner kroner. Administrasjonen har
gjennomgått alle søknadene. Fordelingen av midler er prøvd fordelt over flest mulige
søknader. Det har vært fokus på prosjekter som gir langvarig effekt, og de som involvere et
samarbeid mellom skole-og voksenkorps, samt med fokus på vår kjerneaktivitet. Prosjekter
merket med mørkegrønn får innvilget hele søknadssummen. De resterende får innvilget
deler av summen. daglig ledere er inhabil i søknaden fra Skodvin Skulemusikk.
Musikkonsulenten har gjennomgått søknaden. Se tilsendt saksmappe for alle søknader og
informasjon.

Total sum
søkt

Søker

Navn på prosjektet

Tildelt sum

Ravnanger Brass og
Askøy Skolebrass

Felles skolekorpsseminar for alle skolekorpsene på Askøy +
styreseminar

20000

10000

Ravnanger Brass

Generell støtte til 4 ulike prosjekter

50000

20000

Åsane Janitsjar

Rekrutteringsprosjekt/ instrumentkurs

20000

20000

Ulriken Janitsjar

Rekrutteringsdag - med halvt års kurs av nye aspiranter

69600

20000

Sagvåg Skulekorps

Mentor ordning for de eldste - inspirasjonsseminar for de yngste

45000

45000

Skodvin Skulemusikk

Instruktørtimer til å dele korpset opp i ulike ensembler

25000

10000

Prosjekt «korps i skulen»

66835

25000

Åsane Musikklag

Rekrutteringsprosjekt/tiltak for å beholde ungdom i korps.
Seminarhelg

24000

24000

Fjell Brass

Samarbeidsprosjekt/samspel-seminar med skulekorpsa i Øygarden
kommune

56000

20000

Tysse og Nordbygda
Musikklag

Høst seminar sammen med skulemusikken

22800

20000

Knarvik Skulekorps

Skape et helhetlig opplæringstilbud fra aspirantopplæring,
juniorkorps og hovedkorps.

50000

20000

Salhus Musikklag

Oppstartsseminar med de eldste i skolekorpsene

49000

25000

Strusshamn Skoles
Musikklag

Showkonsert - 2 stk seminarer

73000

20000

Sagstad Skulekorps

Rekruttering - konserter, åpen øving og bruke musikanter i
hovedkorspet

57000

20000

Hordabø skulemusikklag
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Lindås Skulekorps

Etablering av juniorkorps

24000

24000

Lyderhorn Skolebrass

Undervisning til 12 aspirant elever

142160

20000

Osterøy Skulebrass

Etablering av juniorkorps, aspirant undervisning og SFO Brass

200000

30000

Os Skulekorps

Rekruttering og solistkonsert

36000

20000

Møhlenpris Skolekorps

Øvingshelg juni og september 2021

30000

20000

Kleppe Musikklag

Seminar for skolekorps

48500

10000

Haus Musikklag

Ekstra gruppeøvinger og seminar

15000

15000
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Presisering av reglementet til Hordablæsten
Saksnr. 16/2021
Dato
22/06/21
Møtenr. 6/2021
Saksbehandler Janne-Chr. H. Rabben

Innledning
Evalueringen av Hordablæsten 2021 viser at reglementet bør oppdateres med noen
presiseringer.

Saksutredning
Under punkt 3. Deltakelses,
Endring:
Det kan søkes aldersdispensasjon for inntil to faste musikanter i alle divisjoner unntatt 1.
divisjon. Det kan søkes aldersdispensasjon til og med det året musikanten fyller 22 år.
Skriftlig søknad sendes NMF Hordaland innen påmeldingsfrist for Hordablæsten.
Endring:
I korpsklassen skal ikke programmet være lenger enn 17 minutter i 1.divisjon og 15
minutter i 2., 3. divisjon, og Generasjonskorps. For juniorkorps er spilletiden 13 minutter.
Dette gjelder fra første til siste tone er spilt.
Endring:
Korps må søke om dispensasjon dersom en musikant ønsker å spille med flere korps i
konkurransen. Det forutsettes at musikanten er registrert som medlem i alle korpsene. Det
blir ikke tatt hensyn til spilletider ved deltakelse med flere korps. Søknad sendes til NMF
Hordaland innen påmeldingsfrist for Hordablæsten.
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Styrearbeidet i NMF Hordaland
Saksnr. 17/2021
Dato
22/06/21
Møtenr. 6/2021
Saksbehandler Janne-Chr. H. Rabben
Innledning
I styreperioden legges det opp til åtte ordinære styremøter i året. Det er også en rekke
oppgaver tilknyttet styrevervet. Noen av oppgavene er felles for alle styremedlemmer, og i
tillegg vil hvert enkelt styremedlem få egne ansvarsområder. Datoene for møteplan i
perioden 2021-2023 settes på styremøtet 22. juni.
Saksutredning
Oversikt over styremøter og hvilke temaer de skal inneholde er som følger:

2021
Møte 6 (første møte for nytt regionstyre) - 22. juni
- Bli kjent
- Rolleavklaring styre/administrasjon
- Samarbeid
- Innkalling og protokoll
- Årshjul for styret
- Revidert budsjett
- Aktivitetsplan for sommer/høst 2021
- fordeling av oppgaver/representasjon
Møte 7
-

– 20. september – Bergen Sentrum
NM brass året etter
Aktivitetsplan
Oppgaver for styret våren året etter
Vedta budsjettet
Innspill til landsmøtet

Møte 8
-

– Styreseminar Solstrand 22. -23. oktober
Styreseminar med fokus på strategi
Oppstart av budsjettprosess
Gjennomgang aktivitetsplanen og innholdet i den
Landsmøte 2022 – forberedelse saker og praktisk gjennomføring

Møte 9
-

– 06. desember – Bergen sentrum
Gjennomgang av foreløpig regnskap
Vedta årsmelding for inneværende år
Julemiddag

2022
Møte 1 – 13. januar – digitalt
- Gjennomgang NM brass
- Planlegge vårens aktiviteter og styrets oppgaver
- Gjennomgang av årsregnskap
- Gjennomgang av saker til landsmøte
Møte 2 – 15. mars – Bergen Sentrum
- Gjennomgang av årsmelding
- Gjennomgang av årsregnskap
- Gjennomgang av saker til landsmøte
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Landsmøte 22.-24.april i Bergen
Møte 3 – 15.juni – Bergen Sentrum
- Revidert budsjett
- Aktivitetsplan for sommer/høst 2022
- Fordeling av oppgaver/representasjon
Møte 4
-

– Styreseminar Solstrand 23.-24. september
Styreseminar med fokus på strategi
Oppstart av budsjettprosess
Gjennomgang aktivitetsplanen og innholdet i den
Regionting 2023 – forberedelse saker og praktisk gjennomføring

Møte 5 – 15. november - digitalt
- NM brass året etter
- Aktivitetsplan
- oppgaver for styret våren året etter
- Vedta budsjettet
- Innspill til regiontinget
Møte 6 – 15. desember – Bergen sentrum
- Gjennomgang av foreløpig regnskap
- Julemiddag
– NM Brass 2023

2023
Møte 1 – 16. januar – digitalt
- Gjennomgang NM brass
- Planlegge vårens aktiviteter og styrets oppgaver
- Gjennomgang av årsregnskap
- Gjennomgang av regiontingssaken
Møte 2 – 14. februar – Bergen Sentrum
- Gjennomgang av årsmelding
- Gjennomgang av årsregnskap
- Gjennomgang av regiontingssaker
Møte 3 – 21. mars – digitalt
– forberedelse regionting
Regionting 22.april
I tillegg til å delta på møter har styremedlemmene egne oppgaver.
Herunder er oppgaveinndelingen fra forrige styreperiode.
På styremøtet 22. juni skal oppgavene for perioden 2021-2023 fordeles mellom de ulike
styremedlemmene.
Regionleder (Eivind H. Hermansen)
- Ledersamlinger
- Politisk kontakt
- Regnskap og økonomi
- Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune
- Sponsoravtaler
- Regionråd (leder, nestleder og administrasjonen)
- NM brass
- HordaAmatøren –
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-

Sommerkurs
Kulturskolen

Nestleder (Sara Hamre Sekkingstad)
- Politisk kontakt
- Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune
- Sponsoravtaler
- Regionråd
- NM brass
- HordaAmatøren
- Sommerkurs
- Kulturskole
- Hordablæsten
- Delta på ledersamlinger
Styremedlem 1
- NM brass
- HordaAmatøren
- Sommerkurs
Styremedlem 2
- Ungdoms politiske arbeid
- Hordaland Folkeakademi
- NM brass
- HordaAmatøren
- Sommerkurs
- Ung dirigent
Styremedlem 3
- Fordelingsutvalg Leif Olai Nilsens legat
- Kongekorpset
- NM brass
- HordaAmatøren
- Sommerkurs
- Treblås
Styremedlem 4
- Ungdoms politiske arbeid
- Hordaland barne - og ungdomsråd
- Hordaland Ungdomskorps
- NM brass
- Sommerkurs
Styremedlem 5
- NM brass –
- Regionting og konferanser
- NM brass
- Sommerkurs
- Rekruttering/Inkludering
Styremedlem 6
- Drill
- Hordablæsten
- Vinterpokalen
- HordaAmatøren
- Regionting og konferanser
- Sommerkurs
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