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Referat Regionstyremøte NMF Rogaland 
 
Dato 08.06.2021 
Møtenr. 6 
Sted Videomøte 

 
Tilstede  
Fra Regionstyret Ralf B. Husebø, Cesilie M. Olsen, Liv Elgheim, Gunn Marit Solli, 

Astrid H. Ove, Gudny Drangeid, Leif Helge Olsen, Marius Eie 
Barka, Martha Rødde, Kenneth Stokness, Egil Johannessen 

Fra administrasjonen Lilli Anne J. Grong 
Fra kontrollkomitéen  
Forfall  

 
 

Godkjenning 
Innkalling godkjent. 
Agenda godkjent. 

 

Referatsaker 
58/21 Orientering fra administrasjonen 
Siden forrige regionstyremøte har administrasjonen arbeidet med:  

• Rogalandsmesterskapet for skolekorps, NM skolekorps, sommerkurs og 
Dirigentuka. Utsending av kontrakter, fakturaer, dispensasjonssøknader. 

• Oppfølging etter forrige styremøte: 
-Blåsmafian i Haugesund 
-RM premieutdeling 

• Onsdag 9. juni er alle ansatte invitert med på ALLE MED! -dugnad.  
NMF er med i styringsgruppen for Nasjonal dugnad mot fattigdom og 
utenforskap blant barn og unge.  

•  
 
Vedtak: 
 Orienteringen tas til etterretning.  
 

Vedtakssaker 
 

59/21 Utviklingsprisen 

Stangeland Skolekorps, Frakkagjerd Skolekorps og Nylund Skolekorps søkte om 
Utviklingsprisen for 2021. Søknadene ble drøftet med innspill fra medlemmene i 
regionstyret.  
Egil Johannessen var inhabil i saken, men var tilstede under saksbehandlingen.  
 

Vedtak:  
1. Nylund Skolekorps tildeles Utviklingsprisen for 2021.  
Søknaden viste korpsets musikalske utvikling, resultater og at de har lykkes med 
rekrutteringsarbeidet.  
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2. Stangeland Skolekorps og Frakkagjerd Skolekorps får svar fra administrasjonen med 
begrunnelse for hvorfor de ikke nådde frem i denne omgang.  
3. Til neste søknadsrunde føyes det til i utlysningsteksten at søknadene kan være 
kortfattet, men tydelige i skisseringen av korpsets utvikling. Informasjon om korpset og 
dets aktiviteter kan legges ved.  

 
 
60/21 Møtedatoer 
Møtedatoer 
Torsdag 23. september – forberedelse til ledermøte, høstens aktiviteter 
Onsdag 10. november – Jan-Am og høring strategiplan 
Torsdag 16. desember – budsjett 
 
Styreseminar 
Helgen 14.-15. august har alle anledning til å delta. Seminaret gjennomføres i 
Stavanger/Sandnes- området.  
 

Vedtak:  
Datoer vedtatt.  
Daglig leder undersøker og bestiller sted for styreseminar.  
 
 

61/21 Kandidater til forbundsstyret 
Rolf Martin Strand foreslås som kandidat fra Rogaland.  
 

Vedtak: 
Regionleder Ralf B. Husebø tar kontakt med Rolf Martin Strand for å undersøke om han 
ønsker at hans navn kan spilles inn til nasjonal valgkomité. Daglig leder oversender 
kontaktinformasjon.   

 

Drøftingssaker 
 

62/21 Sommerkurs  
Smittevern 
Foreløpig ligger det en anbefaling om kohorter på 20 personer for barne- og 
ungdomsaktiviteter med lengre varighet med inntil 200 deltakere. Det er søkt om 
dispensasjon fra dette for å få til samspill i korps. Saken har vært på vandring fra 
kulturdepartement til helsedirektoratet og til FHI.  
Den nasjonale smitteverngruppen skal ha møte torsdag hvor representanter fra FHI 
skal delta. Deretter kontaktes smittevernlegene i Lund, Klepp og Tysvær med en 
skisse over gjennomføringen. Vi håper på rask tilbakemelding fra disse slik at 
informasjon kan sendes kursdeltakerne før sommerferien starter 19. juni.  
Reglene for arrangement inntrer ved konserter. 
 
Avslutningskonserter 
Avslutningskonserten for svart kurs arrangeres i Kuppelhallen.  
Avslutningskonsertene for gule kurs, rødt- og blått kurs streames. Livesending på 
facebook er ok. Viktig at foreldre/foresatte får sett konserten på en forsvarlig 
måte.  
 

Vedtak: 
1. Orientering om smittevern tas til etterretning 
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2. Avslutningskonsertene gjennomføres som skissert.   
3. Regionstyrets medlemmer oppfordres til å besøke sommerkursene.  

Daglig leder sender et skjema med avslutningskonsertene til regionstyrets 
medlemmer, slik at de kan krysse av for de konsertene de har anledning til å delta 
på.  

 
63/21 Jan-Am  
Invitasjon til Jan-Am sendes ut før sommerferien.  
Kriteriene for video ble diskutert.  
Spørsmålet om hvordan avstemming av beste videopresentasjon skal foregå ble 
luftet. Kan NMF nasjonalt ha en Kahoot-konto som regionene kan disponere?  

Kan Tutti-appen til Styreportalen benyttes til dette formålet? 

 
Vedtak: 

1. Administrasjonen omformulerer avsnittet om videopresentasjon. Korpsene står 
fritt til selv å bestemme innholdet i videopresentasjonen uten føringer. 

2. Administrasjonen ser nærmere på forslagene for digital løsning for stemmegivning. 

Orienteringssaker 
64/21 Nytt fra distriktene 

Dalane 
- Voksenkorpsene er i gang med øvelser.  
- Sokndal Musikkorps skal ha konsert til helgen. Ellers er de fornøyd med 

gjennomføringen av 17. mai. Korpsets eldste medlem på 91 år måtte ha stol.  
 
Jæren 

- Skolekorps som deltar i RM har vært opptatt med seminar og innspillinger.  
- Bryne Skolekorps har vært på korpstur til Holmavatn/Steinkjerringa.  
- Bryne Musikkorps har hatt spilleoppdrag i forbindelse med Kløverstafetten 

(Sanitetsforeningens 125 år jubileum) og for Time pensjonistlag med spilleoppdrag 
på 2 sykehjem. Dette var også dekket i Jærbladet.  

- Stor jubel i Gjesdal Brass når de hadde sin første øvelse siden november onsdag 2. 
juni.  

 
Sandnes 

- Voksenkorpsene er i gang igjen.  
- Skolekorpsene planlegger sommeravslutninger.  
- Smittevernrestriksjoner legger en demper på en rekke arrangement. 

 
Stavanger 

- Flytting av RM har ført til at korpsenesom deltar har hatt en musikalsk satsing også 
etter 17. mai.  

- Flere voksenkorps øver igjen.  
- Det har vært årsmøte i KiS.  

 
Ryfylke 

- Korpsene har hatt sommeravslutning og satser for fullt igjen i august.  
- Clive Zwanswiniski har overtatt dirigentpinnen etter Paul Farr i Jørpeland 

Musikkorps. Han startet i januar, men de har ikke fått øvd med han enda.  
 
Nordfylket 

- Åkra Skolekorps og Havtonar spilte for Kløverstafetten.  
 
Haugesund 

- Lillesund Skolekorps har hatt pop-up konsert.  
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- Korps som deltar i RM har hatt innspilling.  
 
 

65/21 Representasjon 
Ingen invitasjoner mottatt, eller representasjon utført siden forrige 
regionstyremøte.  
 

66/21 Konsertserie for eldre 
Statsforvalteren i Rogaland har tildelt NMF Rogaland kr 540 000,- til å gjennomføre en 
konsertserie for eldre i løpet av 2021.  
 
Noen av korpsene har konkretisert planene for konsertene. 
-Bryne Musikkorps – Konsert i Storståvå 7. november. 
-Jernbanens Musikkorps – Konsert i Kuppelhallen 22. september med Eva Bjerga Haugen 
-Haugesund Janitsjarorkester – Konsert i Maritim Hall sammen med Lasse Pedersen 
3. oktober. 
 
Andre korps som skal gjennomføre konserter: 
Sverre Sigurdson Musikkorps 
Tysvær Brass 
Egersund Musikkorps 
Sola Brassband 
Stangaland Brass 
Jørpeland Musikkorps 

Eventuelt 
67/21 Eventuelt 
1. Styreseminar 
Innhold til styreseminar:  
- Handlingsplan 
- Distriktsmøter 
- Frivillighetens år 
- NMF – orientering 
 
2. Arbeidsutvalget 
Styreleder orienterte om saksbehandlingen i AU 

 
Vedtak:  
1. Innhold til styreseminaret spilles inn på facebooksiden til regionstyret.  
2. Orienteringen tas til etterretning.  
 
NMF Rogaland, 08/06/21   
 
Lilli Anne J. Grong (sign.)  
Daglig leder NMF Rogaland  
 


