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Referat Regionstyremøte NMF Rogaland 
 
Dato 09.03.2021 
Møtenr. 2 
Sted Videomøte 

 
Tilstede  
Fra Regionstyret Ralf B. Husebø, Cesilie M. Olsen, Liv Elgheim, Egil 

Johannessen, Gunn Marit Solli, Astrid H. Ove, Gudny Drangeid,  
Fra administrasjonen Lilli Anne J. Grong 
Forfall Leif Helge Olsen, Marius Eie Barka, Karina Vigdel 

 
 

Godkjenning 
Innkalling godkjent. 
Agenda godkjent. 

 

Referatsaker 
18/21 Orientering fra administrasjonen 
Siden forrige regionstyremøte har administrasjonen arbeidet med:  

• Møtt i diverse utvalg internt og eksternt. 
Internt: NM, strategi, varslingsrutiner. 
Eksternt: kulturskolerådet ang. fordypningsfag 

• Bistått korps som har spørsmål om øving (voksenkorps) og kontrakt med 
kulturskolen 

• Solist-RM: Dommere og gjennomføring 
• Rogadrill 
• Daglig leder har hatt noen dager med vinterferie 

 
Vedtak: 
 Orienteringen tas til etterretning.  
 

Vedtakssaker 
 

19/21 Evaluering strategi 2018-2022 

-Gjennomgang og god evaluering av nasjonal strategiplan.  
-Presentasjon av hvordan få tilbakemeldinger fra korpsene i strategiarbeidet 
-Arbeid med regional tiltaksplan 
 

Vedtak:  
1. Evalueringsskjema gjennomgått og innspill vedtatt. 
2. Alle korps inviteres til å komme med innspill til strategiarbeidet. 
Arbeidet kan starte på regiontinget, men alle korps får henvendelse og anledning til å 
svare.  
3. Regional tiltaksplan som skal opp på regiontinget spisses til å gjelde aktiviteter 
regionalt ledd kan utføre for å styrke korpsene.  
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20/21 Regnskap 2020 
Regionstyret fikk anledning til å stille spørsmål til regnskapet for 2020 før det sendes til 
elektronisk signering.  
 
Revisor ønsker at årsrapporten skal behandles samtidig som regnskapet for å unngå 
merknader i revisorsberetning.  
 

Vedtak: 
1. Regnskapet sendes til elektronisk signering.  
2. Årsrapporten behandles på epost før den sendes til elektronisk signering sammen 

med regnskapet. 

 
21/21 RUK 
-Ansettelse av RUK dirigent for 2021-2024 ble drøftet.  
-Sak ang. medlem som ikke er utøvende i skolekorpset ble drøftet. §2 i vedtektene var 
grunnlaget for diskusjonen.  
-Informasjon om planlegging av RUK-samling ble gitt. 
 

Vedtak:  
1. a) Koronasituasjonen har ført til at aktiviteten til RUK har vært kraftig redusert siden 
mars 2020. Perioden til nåværende dirigent, Clive Zwanswiniski, har blitt redusert 
tilsvarende. Clive Zwanswiniski sitt engasjement som dirigent for RUK blir forlenget til 
2024. Det legges også til grunn at samarbeidet med administrasjon, samlingsleder og 
musikanter er upåklagelig. 
b) Begrunnelse om avgjørelsen sendes til andre søkere til stillingen. 
2. a) Regionstyret definerer medlemskap i skolekorps som at musikanten er utøvende 
medlem i skolekorpset. I saken vises det til intensjonen med RUK som en motivasjonskilde 
til at musikantene skal fortsette å spille i- og være en ressurs i skolekorpset.  
b) Før neste sesong utdypes §2 i vedtektene med at musikantene må være utøvende 
medlem. 
c) Til sommerkurs prioriteres musikanter som er aktive medlemmer i korps. Til neste år 
bør det være informasjon om dette i nettsaken.  
3. Lokale helsemyndigheter avgjør om samlingen 19.-21. mars kan gjennomføres. 
 
 

22/21 Solist- RM 2021 
-Informasjon om gjennomføring ble gitt i møte.  
Antall påmeldte er:  
 

Klasse Antall 

2009-2010 18 

2007-2008 29 

2006-2005 25 

2002-2004 21 

 
-Drøfting av henvendelse fra korps ang. deltakeravgift 
-Redegjøring for aldersgrensen for deltakelse i solistkonkurransen 
 

Vedtak:  
1. Informasjonen tas til etterretning.  
Ralf B. Husebø kan delta på premieutdelingen som spilles inn fredag 16. april. 
2. Deltakeravgiftene blir stående på kr 200,- per deltakende solist.  
3. Aldersgrensen for deltakelse i Solist-RM blir stående. Antall potensielle kollisjoner er 
det sterkeste argumentet i saken. 



 
 

 NMF Rogaland     09.03.2021     Styremøte 2 
 
      side 3         

Drøftingssaker 
Ingen drøftingssaker på dette møte 

Orienteringssaker 
23/21 Nytt fra distriktene 
Dalane 
Skolekorpsene øver.  
Sokndal Musikkorps har fått tillatelse til å starte øvingen. Voksenkorps i Egersund har 
henvendt seg til kommuneoverlegen, men fikk nei på henvendelsen om å starte øving.  
 
Jæren 
Epost sendt til korpsene. 11 korps har svart.  
Skolekorpsene er i gang med øvinger og planleggingen av seminarer og turer.  
For voksenkorpsene er det noe varierende. Klepp Musikkorps har delt korpset i grupper på 9 
musikanter og dirigent (selv om de vet at dette er i grenseland). Bryne Musikkorps har søkt 
om å få startet innendørs øving. De har fått avslag på dette, men øver ute. Har også 
utendørs spilleoppdrag.  
Nærbø Musikkorps vurderer oppstart i mindre grupper. Henvendelse er sendt til 
kommunelegen.  
 
Bryne Musikkorps har sendt ut invitasjon til Jæren korpsfestival. Korps har begynt å melde 
seg på. Bryne musikkorps planlegger å gjennomføre konserten for eldre 7. november.  
 
Sandnes 
Voksenkorpsene øver ikke.  
Skolekorpsene øver nesten som normalt. Store korps har delt musikantene i mindre 
enheter.  
 
Stavanger 
-KiS ved Leni Andreassen har sendt henvendelse til kommunen ang. kartlegging av 
øvingslokalene. Rapporten fra Sandnes er sendt med som et eksempel.  
-Bør korpsene på banen ang. budsjettarbeidet til kommunene? 
Det planlegges for oppstart av et korps på Finnøy. Dette er tatt med i kulturskolens 
handlingsplan. Det er ingen automatikk i at stillingsandel tildeles ved oppstart av nytt 
korps.  
 
Haugalandet 
Skolekorpsene øver og har seminarer. Noen har startet forberedelsene til 17. mai. 
Voksenkorpsene øver hjemme.  
Haugesund Kommune har sendt ut henvendelse ang. 17. mai. Enten gjennomføres dagen 
som vanlig, eller så blir det ingenting. Dette betyr nok at korpsene spiller som i fjor.  
 

24/21 Representasjon 
Ingen invitasjoner mottatt. 
 

25/21 NM skolekorps og NM korpsdrill 2021 
NM korpsdrill og NM skolekorps arrangeres digitalt med sending 19.-20. juni.  
Det blir digital kvalifiseringskonkurranse til NM korpsdrill.  
Påmeldingsfrist for alle NM er 15. april.  
NM skolekorps har innsendingsfrist for opptak 14. juni. NM korpsdrill har innsendingsfrist 15. 
mai. 
 
 
 

26/21 Samarbeid med blåseorkester i Polen  
Kontakten i Polen planlegger og søker støtte for at RUK besøker Polen i påsken 2022 og at 
blåseorkesteret besøker Stavanger i september 2022. Orkesteret i Polen har fått tildelt 
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midler som gjør at kostnadene kan holdes nede også for RUK. Musikanter og foresatte får 
informasjon om planene og blir tatt med på råd ang. privat innkvartering eller overnatting 
på hotell/vandrehjem. Regionstyret er positive til å fortsette arbeidet med 
utvekslingsprosjektet. Administrasjonen undersøker om det er mulig å skaffe økonomisk 
støtte til prosjektet. (Saken var i utgangspunktet en informasjonssak, men ny informasjon 
kom i forkant av møtet gjorde at vedtak måtte fattes.) 

 
27/21 Ledermøte  
Ledermøte i NMF gjennomføres digitalt 20.-21. mars 2021. Strategiarbeid er en av 
hovedsakene på møtet, og i den anledning kan to ekstra representanter fra regionen delta.  
Til ledermøte stiller Liv Elgheim og Gunn Marit Solli. Ytre rammer er lørdag kl 10.00-16.00 
og søndag 10.00-13.00. 
Til strategiarbeid lørdag kl 10.00-14.15 stiller Cesilie M. Olsen og Ralf B. Husebø i tillegg 
dersom RUK- samling og konfirmasjonshelg/rollespill blir kansellert. (Saken var i 
utgangspunktet en informasjonssak, men ny informasjon kom i forkant av møtet gjorde at 
vedtak måtte fattes.) 
 

28/21 Ekstra styremøte 
Det blir et ekstra styremøte 23. mars for å gjennomgå utsendelse av sakspapirene til 
regiontinget som sendes korpsene 26. mars.  
 

29/21 Rogadrill 
Det er usikkert om Rogadrill 17.-18. april kan gjennomføres med dagens smittetall og 
restriksjoner. Kommunelegen i Sandnes avgjør om konkurransen kan gjennomføres.  
 

Vedtak:  
Orienteringssakene tas til etterretning. 

Eventuelt 
30/21 Eventuelt 
1. RM 5.-6. juni 
Skal korpsene som spiller i Fartein Valen få tilbud om lyd- og bildeopptak som kan brukes til 
innsending til NM skolekorps? 
 
2. Forbundsstyremedlem til regionting 
Det er vanlig at forbundsstyremedlemmer har en hilsen på regiontingene. Har vi innspill til 
når hilsenen passer i programmet? 
 
3. Kandidater til forbundsstyret fra 2022 

 
Vedtak:  
1. Korpsene som spiller i Fartein Valen får tilbud om lyd- og bildeopptak som kan brukes i 
innsending til NM skolekorps.  
2. Ingen preferanser i utgangspunktet om når det passer best i programmet. Ser nærmere 
på dette 23. mars.  
3. Saken tas opp igjen på et senere tidspunkt.  
 
 
NMF Rogaland, 11/03/21   
 
Lilli Anne J. Grong (sign.)  
Daglig leder NMF Rogaland  


