Referat Regionstyremøte NMF Rogaland
Dato
Møtenr.
Sted

18.05.2021
5
Videomøte

Tilstede
Fra Regionstyret
Fra administrasjonen
Fra kontrollkomitéen
Forfall

Ralf B. Husebø, Cesilie M. Olsen, Liv Elgheim, Egil
Johannessen, Gunn Marit Solli, Astrid H. Ove, Gudny Drangeid,
Leif Helge Olsen, Marius Eie Barka, Martha Rødde
Lilli Anne J. Grong
Kenneth Stokness

Godkjenning
Innkalling godkjent.
Agenda godkjent.

Referatsaker
46/21 Orientering fra administrasjonen
Siden forrige regionstyremøte har administrasjonen arbeidet med:

•

Administrasjonen i NMF Rogaland har ulike verv i organisasjonen, og de
deltar i arbeidsmiljøutvalget i NMF. Utarbeidelse av
medarbeiderundersøkelse arbeides det med i denne perioden.

•
•

Daglig leder deltar i strategiarbeid for perioden 2022-2026
Rogalandsmesterskapet for skolekorps, NM skolekorps, sommerkurs og
Dirigentuka er prosjekt begge ansatte har på agendaen nå

Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

Vedtakssaker
47/21 Konstituering
Saken omhandlet:
- Presentasjon av regionstyrets medlemmer.
- Protokoll fra regionting
- Forventninger til styremedlemmer
- Innstilling av arbeidsutvalg

Vedtak:
1. Forventningsdokumentet gjennomgås og sjekkes opp mot styringsinstruks som
gjennomgås på styreseminaret høsten 2021.
2. Ralf B. Husebø, Gunn Marit Solli, Egil Johannessen og Liv Elgheim utgjør arbeidsutvalget
(AU) for perioden 2021-2023.
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48/21 Evaluering regionting
Den tekniske løsningen fungerte bra, og gjennomgangen av saker gikk smertefritt.
Noe påloggings- og stemmeutfordringer hos enkelt i starten, men dette ordnet seg.
Gruppeinndelingen ble ikke som planlagt da forhåndsdelingen i «breakoutrooms» sviktet, i
tillegg til at alle påmeldte ikke deltok i gruppearbeidet.

Vedtak:
1. Evalueringen tas til etterretning.
2. Gruppeinndelingen sees på til neste regionting for å sikre best mulig deltakelse og
involvering fra de påmeldte og best mulig resultat av gruppearbeidet som grunnlag for
videre arbeid.

49/21 Møtedatoer
Onsdager og torsdager er de beste møtedagene for flertallet i styret.
Datoer for styreseminar ble diskutert.

Vedtak:
1. Daglig leder og regionleder setter opp et forslag til møtedatoer for høsten 2021.
2. Daglig leder lager et spørreskjema for å sjekke hvilken helg som passer best for
styreseminar.

50/21 Dispensasjonssøknad fra Kvaleberg Skolekorps
Søknad fra Kvaleberg Skolekorps som omhandler deltakelse i RM 2022 for musikant som er
over aldersgrensen ble drøftet. Saken ble behandlet til slutt i møtet, da regionstyremedlem
Cesilie M. Olsen var inhabil i behandling av saken.

Vedtak:
Søknad ble avvist i tråd med tidligere praksis. Daglig leder skriver et forslag til svar som
godkjennes av AU.

51/21 Sommerkurs 2021
Saken omhandlet følgende punkt:
-Status påmelding og bemanning
-Vurdering av rødt kurs Karmøy
-Hvilke avmeldingsrutiner skal gjelde for 2021?
-Blåsemafian til rødt kurs
-Blåsemafian som dagtilbud i Haugesund

Vedtak:
1. Orientering om påmelding og bemanning tas til orientering.
2. For å sikre at påmeldte deltakere får et godt utbytte av sommerkursene, så må kursene
ha minimum 25 påmeldte deltakere. Rødt kurs Karmøy hadde kun 16 påmeldte per
18.05.2021 og ble derfor kansellert. Påmeldte deltakere får tilbud om å delta på rødt kurs
på Klepp som har kapasitet til å ivareta de påmeldte.
3. Avmeldingsrutinene må være like for alle kurs i hele NMF. Det undersøkes om
deltakernes private reiseforsikringer kan brukes til dette.
4. Administrasjonen i samråd med distriktsrepresentant Astrid H. Ove setter opp et
dagtilbud med Blåsmafian 11. august 2021 i Haugesund.
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52/21 Rogalandsmesterskapet for skolekorps 2021
47 korps deltar i årets digitale RM.
-10 brasskorps
-14 janitsjarkorps
-8 juniorkorps med brassbesetning
-15 juniorkorps med janitsjarbesetning
Under behandling av saken ble det orientert om dommere, innsendingsfrister og
gjennomføring av premieseremoni.

Vedtak:
1. Orienteringen tas til etterretning.
2. Premieseremonien sendes fredag 18. juni kl 18.00.
Daglig leder undersøker muligheten for å spille inn seremonien i Fartein Valen i løpet av
torsdag 17. juni.
Det er ønskelig at et regionstyremedlem deltar med hilsen på premieseremonien.
3. Korpsene oppfordres til å sende sine innspillinger på egen facebookside etter
resultatene er offentlige. Det blir ingen samlet RM sending fra NMF Rogaland.

Drøftingssaker
Ingen drøftingssaker på dette møte

Orienteringssaker
53/21 Nytt fra distriktene
Jæren
-

Alle skolekorpsene var i aktivitet 17. mai.
Korps vurderer sommerturer
Flere rekrutteringsvideoer i omløp på sosiale medier
Tu Skulekorps spiller for medlemmene som konfirmeres
Bryne Musikkorps har hatt betalte spillejobber: 1. mai og konfirmasjoner
Lye Skulekorps har fått 15 nye aspiranter. Korpset har fra før 10 musikanter.

Sandnes
- Livesendinger på 17. mai vitner om høy aktivitet
- Punktspillinger flere steder (graver ++) og flere korps i bydelene
- Virtuell cafe 17. mai med Vipps betaling
Stavanger
- 17. mai og dagene i forkant viser at korpsene betyr mye for mange
- Samtlige korps hadde noe på agendaen 17. mai
- Tasta Skolekorps var på NRK både 17. mai og NRK Rogaland før nasjonaldagen
- Nylund Skolekorps hadde konsert med June Kommune
- KiS-årsmøte 2. juni
- Voksenkorpsene kan nå begynne å øve igjen i grupper på 10 deltakere.
- Pop-Up konserter i nabolagene – Hvorfor ikke ta med dette til normalhverdagen
også?
- Lotteri – utlodning av konserter er innbringende for korpset.
Ryfylke
- Korpsene har øvd i kohorter
- Alle korpsene i Strand Kommune samlet seg på en fjelltopp for innspilling av digital
hilsen
- Strand Kristelige Juniorkorps har rekruttert bra og korpset har nå 20 medlemmer.
Nordfylket
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-

Korpsene i aktivitet på 17. mai. Flere streaming-konserter
Havtonar silte på friluftsgudstjeneste Kr. Himmelfart

Haugesund
- Høy aktivitet på facebook i anledning 17. mai
- God dekning i media i forkant av 17. mai. God omtale av flere korps med fine
intervjuer
- Media har virkelig fremmet korpsene
- Flere nabolagskonserter
- Tv-Haugaland hadde besøk av Hanne Krogh i sin 17. mai sending. Hanne K.
fremsnakket korpsene. Dette innslaget bør deles. Astrid hører om TV-Haugaland kan
klippe ut innslaget med korpsomtale.

54/21 Representasjon
-Ralf B. Husebø vil representere på Jæren Korpsfestival 25. september.
-Cesilie M. Olsen representerte på Rogaland Musikkråd sitt ledermøte 15. april.

55/21 NM skolekorps påmelding og gjennomføring
Janitsjar: 39 korps påmeldt
Fra Rogaland:
1. div: Madlamark Skolekorps
1. div: Nylund/Stangeland Skolekorps
3. div: Lura Skolekorps
3. div: Nærbø Skulekorps
Brass: 35 korps
1. div: Jåtten Skolekorps
3. div: Tuastad Vormedal Skolekorps
3. div: Austrheim Skolekorps
Det blir NM sending på NMF sin Livestream kanal lørdag 19. juni.
Korpsenes fremføringer sendes i trukket spillerekkefølge.

56/21 Årshjul NMF Rogaland
Årshjul for regionen med de største arrangementene er publisert og sendt til korpsene.

57/21 Utviklingsprisen
Søknadsfrist for Utviklingsprisen er 25. mai. Søknadene behandles i regionstyremøte 8. juni.

58/21 VIVO!
52 korps er påmeldt til årets VIVO! Fra Rogaland deltar følgende korps:
Førland skulemusikkorps
Stavanger Drill
Bryne musikkorps
Bogafjell Skolekorps og Sandved Skolekorps

59/21 Dirigentuka
87 påmeldte til årets kurs som arrangeres 9.-14. august.
Stavanger Konserthus bidrar også i år med Kuppelhallen til øving for Stavanger Brass Band
mot kostnad for vakt.
Arbeidet med uka er godt i gang.
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60/21 Barnas Sommer
Adminsitrasjonen bistår Stavanger Kommune i tildelingen av kr 200 000,- til
«Barnas sommer». Korps i Stavanger Kommune kan motta inntil kr 35 000,- for
prosjekt som gjennomføres før skolestart august 2021.

Vedtak:
Orienteringssakene tas til etterretning.

Eventuelt
61/21 Eventuelt
Kandidater til forbundsstyret ble drøftet.

Vedtak:
Gunn Marit Solli tar kontakt med kandidat som ble drøftet i møte.
NMF Rogaland, 26/05/21
Lilli Anne J. Grong (sign.)
Daglig leder NMF Rogaland
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