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 1.1 INNLEDNING
Norges Musikkorps Forbund (NMF) er musikk- og 
drillkorpsenes interesseorganisasjon. Organisasjonens 
hovedkontor ligger i Bergen. 

NMF har åtte regioner: 
- NMF Nord-Norge
- NMF Trøndelag
- NMF Nordvest
- NMF Hordaland
- NMF Rogaland
- NMF Sør
- NMF Øst 
- NMF Innlandet 

Antall medlemskorps: 1 625 med totalt 56 052 medlem-
mer pr. 31. desember 2020. 

Virksomheten er forankret i organisasjonens vedtekter, 
landsmøtevedtak og strategiplan. 

Landsmøtet er organisasjonens øverste myndighet.

1.2 ØKONOMI
Årsresultatet for 2020 er på kr. 3.113.567,-. Etter over-
føring av årets overskudd er ordinær egenkapital   
pr. 31.12.2020 kr. 22.706.215,-.

1.3 FORBUNDSSTYRETS ARBEID
Forbundsstyrets arbeid reguleres av organisasjonens 
vedtekter, landsmøtevedtak og strategiplan. Hoved-
oppgavene har vært å bedre økonomiske rammevilkår, 
organisasjonsutvikling, bedre service til medlemmene 
samt å videreutvikle musikk og drill.

Det er avholdt åtte styremøter i perioden, hvorav seks 
via video.

Forbundsstyrets sammensetning frem til landsmøtet 
2020:

President: Rita Hirsum Lystad, Øst
Visepresident: Christian Børresen, Innlandet

Styremedlemmer: 
Marianne Øksnes Dalheim, Trøndelag 
Jørgen Foss, Øst
Inger-Andrea Østby, Nord-Norge
Alfred Bjørlo, Nordvest
Vigdis Villanger, Hordaland

Varamedlemmer:
1. Henriette Adine Tørjesen, Sør
2. Christin Nyland, Innlandet
3. Sverre Skjauff, Øst/Hordaland

Ansattes representant: Jonas Skartveit Rogne
Ansattes vararepresentant: Birgitte Grong

Forbundsstyret 2020–2022
President: Rita Hirsum Lystad, Øst
Visepresident: Christian Børresen, Innlandet

Styremedlemmer:
Jørgen Foss, Øst
Vigdis Villanger, Hordaland
Sverre Skjauff, Øst/Hordaland
Gina Russell, Øst
Erling Johan Myrseth, Øst
Rebecca Selnæs, Nord-Norge

Varamedlemmer:
1. Christin Nyland, Innlandet
2. Stine Sivertsen, Nord–Norge

Ansattes representant: Birgitte Grong
Ansattes vararepresentant: Finn Arne Dahl Hansen 
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1.4 LEDERMØTE
I henhold til vedtektene kaller forbundsstyret to ganger  
i året inn to representanter (fortrinnsvis leder og 
nest leder) fra regionstyrene til ledermøte. Ledermøtet 
skal være et aktivt høringsorgan for forbundsstyret i de 
saker dette er naturlig.

I 2020 ble første ledermøte avholdt 24.–26. januar  
i Bergen.

Tema for møtet:
- Økonomi, Status.
- Evaluering NMFs økonomimodell (landsmøtesak).
- Økt formålsrealisering – status og videre fremdrift.
- Musikk- og drillfaglige aktiviteter – status/fremdrift.
- Regionalisering – behov for justering av «NMF kartet»? 

– drøfting.
- Status drift/aktivitet – sett i lys av og opp mot NMFs 

strategiplan. Vurderinger, nasjonalt og regionalt.
 Behov for justering av strategiplan? (gruppearbeid)
- Synlighet og samfunnsrolle – hvordan oppleves NMF 

og korpsene fra utsiden?
 Gjest: Torbjørn Lomeide, leder for markedsavdelingen, 

TRYG.
- Varslingsrutiner NMF.
- Landsmøtesaker.
 Fra medlem: Forslag relatert til varslingsrutinene.
 Fra NMF Hordaland: Forslag vedtektsendringer.
 Fra NMF Innlandet: Utrede «en økonomi».
- Løypemeldinger.
- Medlemsundersøkelse.
- Status «Ungt lederskap».
- TONO-avtalen.

Andre ledermøte ble avlyst, og erstattet med videomøte 
mellom forbundsstyret og regionlederne.

Tema for møtet var gjennomføring av landsmøtet,  
og man konkluderte med at et fysisk landsmøte ikke ville 
være mulig i 2020. I stedet ble det lagt opp til avvikling  
av landsmøtet via video, der hver region så langt mulig 
satt samlet i sine regioner, og forbundsstyret og kontroll-
komiteen satt samlet i Bergen. 

Deltakere på samlingene var forbundsstyret, represen-
tanter fra hver region, kontrollkomiteen samt general-
sekretær, tillitsvalgte, fagsjefer og daglig ledere.

1.5 ANSATTE
NMF har totalt 48,23 årsverk.
Disse er fordelt som følger:
- Nasjonale oppgaver: 28,20
- Regionale oppgaver: 20,03
- Samarbeidsprosjekt med Norec  

(inkludert i nasjonale oppgaver): 7

Telling av årsverk er gjort som et snitt av ansatte 1. januar 
og 31. desember.

1.6 KONTROLLKOMITEEN
Kontrollkomiteens sammensetning fram til landsmøtet  
i 2020:

Leder:
Frank Mathisen, Nordland
Medlemmer:
Merit Kristiansen, Øst
Eirik Helland, Hordaland
Varamedlem:
Bjørg Odland, Rogaland 

Ny sammensetning etter landsmøtet:
Leder:
Frank Mathisen, Nordland
Medlemmer:
Eirik Helland, Hordaland
Bjørg Odland, Rogaland 
Varamedlem:
Oddgeir Øren, Nordvest 
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1.7 ARBEIDSMILJØ
Arbeidsmiljøutvalget (AMU).
I 2020 har AMU bestått av: 

Fra arbeidstakersiden:
Håvard Hinsverk
Iver Vatvedt 
Jonas Rogne (verneombud)
Lilli Anne Jacobsen Grong

Fra arbeidsgiversiden:
Gro Anita Holvik (HR-ansvarlig)
Karl Ole Midtbø (generalsekretær)

Det er avholdt seks AMU-møter i perioden. Lederfunk-
sjonen for utvalget ble i 2020 ivaretatt av arbeidstaker-
siden ved Iver Vatvedt. Sekretærfunksjonen for utvalget 
ble i 2020 ivaretatt av arbeidsgiversiden.

Utvalget har i perioden hatt søkelys på:
- Sammensetning i AMU.
- Medarbeiderundersøkelse 2020.
- Ansattsamling 2020.
- Valg av verneombud og prosessbeskrivelse for dette.
- Koronasituasjonen; herunder hjemmearbeid, smitte-

vernrettleder for NMF-ansatte,
 oppfølging av ansatte, landsmøtedeltaking ansatte. 
- Varslingsrutiner NMF.
- Webinar: Kurs i selvledelse. Deltakelse og vurdering.

Dialogmøter mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte:
Deltakere:
Tillitsvalgte: Geir Ulseth (Lederne), Iver Vatvedt (Creo)
Arbeidsgiver: Karl Ole Midtbø (generalsekretær),  
Gro Anita Holvik (HR-ansvarlig)
Det er avholdt fire møter i 2020.

Samarbeidsmøter arbeidsgiver, verneombud, tillits-
valgte:
På grunn av koronasituasjonen valgte vi å opprette et 
eget samarbeidsforum bestående av arbeidsgiver, 
tillitsvalgte og verneombud. Det er avholdt åtte møter  
i 2020. Hovedtema i møtene har vært ivaretakelse av 
medarbeidere.

Tilbake til kontoret-gruppen:
I mai 2020 ble det opprettet egen gruppe som skulle 
sette særlig fokus på å utarbeide smittevernveileder  
for ansatte i NMF, samt å fungere som drøftingsgruppe 
ift. hjemmearbeidssituasjonen. 

Gruppen har bestått av: 
Karl Ole Midtbø (generalsekretær)
Gro Anita Holvik (HR-ansvarlig)
Jonas Rogne (verneombud).
Det er avholdt ni møter i 2020. 

Arbeidsulykker, skader, sykefravær, ytre miljø:
Det har ikke vært noen tilfeller av arbeidsulykker eller 
skader i løpet avdriftsåret.

Sykefraværet er registrert til 1,23 %. Det er grunn til å 
anta at dette er for lavt. Årsaken kan være avvik i føringer 
i systemet i forhold til den reelle situasjonen. Det jobbes 
med avklaringer og rutineoppfølginger rundt dette.

Det er ingen forhold ved organisasjonen som påvirker  
det ytre miljø.

1.8 LIKESTILLING
Per 31.12.20 er det 41 % menn og 59 % kvinner ansatt i 
NMF. PULSE-deltakere er holdt utenfor beregningen.

Likestilling er ivaretatt i organisasjonen gjennom NMFs 
arbeidsgiverpolitikk og lønnspolitiske retning linjer 
vedtatt i arbeidsmiljøutvalget.

NMFs arbeidsgiverpolitikk bygger på følgende  
tre grunnpilarer: kompetanseutvikling, helse, miljø og 
sikkerhet (HMS) og lønn.

De lønnspolitiske retningslinjene er nedfelt som en del  
av arbeidsgiverpolitikken. Lønnspolitikken skal på kort 
og lang sikt bidra til at NMF når sine mål, ved at den 
oppleves som rettferdig, motiverende og stimulerende 
på arbeidsmiljøet. Samtidig skal den sikre sammenhen-
gen mellom lønn, kompetanse, stillingsinnhold, innsats og 
måloppnåelse. Lønn skal også medvirke til å rekruttere 
og beholde kvalifiserte medarbeidere og ledere.

1.9 HEDERSTEGN
Det ble i løpet av året delt ut følgende hederstegn:
20 år bronse: 76 stk.
30 år sølv:  78 stk.
40 år gull:  76 stk.
50 år gull:  64 stk.
60 år gull:  11 stk.
Dirigentmedalje:   4 stk.
Fortjenstmedalje:  18 stk.
Hedersdiplom:            110 stk.
Sølvtrompeten:    0 stk.

Totalt antall hederstegn i 2020: 437.
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2.1 INNLEDNING
12. mars hadde NMF forbundsstyremøte. Samme dag 
informerte statsministeren om de strengeste regler 
noensinne i fredstid. Landet ble i løpet av kort tid stengt 
ned, og det fikk konsekvenser for hele samfunnet, 
deriblant kulturlivet og korpsbevegelsen. I starten var 
det opp til den enkelte kommune å ta avgjørelser, og  
det første arrangementet i NMF-regi som ble avlyst,  
var Østlandsmesterskapet i drill (ØM drill). 

Ganske tidlig måtte organisasjonen ta en avgjørelse om 
NM janitsjar, vårt største årlige arrangement, kunne 
avholdes. Etter sterk tilråding fra kommuneoverlegen i 
Trondheim valgte vi å avlyse. Siden ble også NM skole-
korps og NM korpsdrill avlyst. I tillegg ble konserter  
over hele landet avlyst, og ikke minst ble det stopp for 
korpsøvelser.

VI etablerte tidlig et tett samarbeid mellom organisa-
sjonene i Norsk musikkråd (NMR), blant annet med  
en kommunikasjonsgruppe på tvers av medlems-
organisasjonene. Etter hvert ble det også etablert en 
smitteverngruppe. NMR var i møte med kulturministeren 
om en krisepakke for frivilligheten, men den første 
krisepakken traff dårlig da forskriftene ble klare tidlig  
i april. NMF og Korpsnett Norge fikk da et eget møte  
med kulturministeren, og etter hvert kom det på plass  
en ordning som traff hverdagen og de økonomiske 
realitetene til korpsene på en mye bedre måte.

2.2 AKTIVITETER 
For å unngå at alt stoppet opp, opprettet vi tidlig nett -
møter for å gi dirigenter verktøy til å kunne gjennomføre 
digitale korpsøvelser. Hele tre hundre dirigenter deltok. 
Dette ble starten på en rekke digitale korpsøvelser på 
Zoom, og korpsene fikk et tilbud selv om de ikke kunne 
øve i sine vante omgivelser.

Med avlyst NM janitsjar, NM skolekorps og NM korpsdrill 
ble det etablert en alternativ digital konkurranse, som  
ble kalt VIVO! hvor hele 100 korps deltok. Hver region 
kåret en vinner i to klasser, som gikk videre til en nasjonal 
finale. I klassen for voksenkorps/drillkorps vant Tveit 

Union Musikkorps fra NMF Sør, mens sammen setningen 
Marienlyst Skoles Musikkorps/Uranienborg skolekorps/
Kjelsås skoles musikkorps fra NMF Øst vant klassen for 
skolekorps/generasjonskorps/drillkorps.

Norsk Noteservice og Yamaha bidro med de premiene 
som var tiltenkt årets avlyste NM-konkurranser. 
Publikum var med og stemte frem de endelige vinnerne. 

Ganske fort ble det satt søkelys på hva som skulle skje 
med nasjonaldagen. En periode virket det som det ville  
bli helt tomt på 17. mai, men det ble sluppet mer opp etter 
hvert, og mange av korpsene var ute på spilleoppdrag.  
Vi sendte også direkte på vår facebook-side denne 
dagen, og mange korps sendte direkte fra sine oppdrag. 
Dermed kunne man følge korpsene fra store deler av 
landet. Dette tiltaket ble godt mottatt hos korpsene  
og det var stor rift om å få delta.

Utendørsøvelser ble etter hvert en aktivitet som 
«reddet» korpsene. Ellers var også våren preget av at 
tilgangen på øvingslokalene var ulik. Her ble avgjørelsene 
ofte tatt ut fra økonomiske hensyn og en «vi vil være på 
den sikre siden-tankegang». Det hjalp å få på plass en 
smittevernveileder og i tillegg en korpstilpasset variant 
som korpsene kunne bruke i sin kontakt med den enkelte 
kommune.

I august kunne vi endelig arrangere et fysisk arrange-
ment, Dirigentuka. Ikke alt kunne gjennomføres som 
planlagt, men i det store og det hele ble arrangementet 
gjennomført så tett opp mot normalen som mulig. På 
høsten lanserte NMR en kampanje i forbindelse med 
sesongoppstart kalt Gjensynsglede.

Smitten økte igjen utover høsten og Norsk Blåsesymfoni, 
som skulle vært arrangert i høstferien, ble avlyst. Etter 
hvert ble det også behov for en avklaring av de store 
NM-konkurransene i Bergen og Trondheim i 2021, og  
25. september ble NM brass og NM janitsjar avlyst.  
En digital konkurranse kalt Påskeonline ble tilbudt 
korpsene og ca. 80 korps var påmeldt konkurransen  
ved årets slutt.
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Et annet arrangement som ble utsatt, var NMFs lands-
møte. Landsmøtet skulle vært avholdt siste helg  
i april, men ble til slutt avholdt i oktober – som en 
hybridløsning, med ni kohorter samlet på ulike steder, 
bundet sammen digitalt. Det var mange som var spent på 
hvordan det ville gå, ikke minst med avstemning på mobil. 
Etter litt rusk i starten gikk det veldig fint og en slapp 
blant annet manuelt tellekorps. NMF har altså gjennom-
ført sitt første digitale landsmøte. Som en konsekvens  
av at landsmøtet ikke kunne avholdes iht. vedtektene,  
ble vedtektene endret for å ta høyde for en tilsvarende 
situasjon en annen gang.

2.3 KOMMUNIKASJON OG FORTLØPENDE 
 OPPDATERING

Det nedstengte samfunnet skapte et stort informasjons-
behov. Det ble løst ved å øke frekvensen via eksisterende 
kommunikasjonsplattformer, samt å etablere noen nye.  
I tillegg ble det opprettet en informasjonsgruppe i regi  
av NMR, hvor NMF var representert med to personer. 
Etter hvert ble det også etablert en egen smittevern-
gruppe hvor NMF er representert med to personer. 

2.3.1 Bruk av plattformer 
Vårt nyhetsbrev, som frem til mars hadde en frekvens på 
hver tredje uke, ble sendt ut ukentlig fra slutten av april.  
I tillegg etablerte vi «Generalsekretærens fredagsmail», 
med viktig informasjon til alle korpsene innpakket i  
en personlig hilsen fra NMFs øverste administrative 
leder. Som en siste nyvinning, startet vi opp med korte 
TV-s endinger sendt fra NMF-kontoret i Bergen med ulike 
gjester hver torsdag utover våren. Internt kalte vi dem  
for «koronasendinger». I denne perioden sendte vi ut 
informasjon ukentlig til korpsene tirsdag, torsdag og 
fredag. Utover dette ble det etablert en sak på musik-
korps.no kalt «alternative aktiviteter» hvor det ble listet 
opp en rekke aktiviteter medlemmene kunne foreta seg 
når det ikke var vanlig øvelse. Det ble også opprettet  
en koronasak med jevnlig oppdatering hver gang det 
skjedde noe nytt eller endringer. Denne ble liggende fast 
øverst på musikkorps.no resten av året. 

2.3.2 Samhandling med andre organisasjoner
Det er i første rekke NMR vi har samhandlet med store 
deler av dette året. Det har blant annet ført til et tettere 
samarbeid med både administrasjonen i NMR, men også 
med andre medlemsorganisasjoner i NMR. I april og  
mai var det hyppige møter i en ad hoc kommunikasjons-
gruppe. Med den sedvanlige drahjelpen fra 17. mai, ble  
det jobbet mye med å få publisert de gode sakene – ikke 
bare for korpsene – men for hele det frivillige musikkliv. 
En felles forståelse av at dette rammer oss alle, ga 
grobunn for et fruktbart samarbeid.

Det ble også iverksatt undersøkelser blant alle lagene i 
NMR, for å kunne levere gode og treffsikre argumenter  
i møte med politikerne. 

9    |    NMF ÅRSRAPPORT 2020



2.4 ØKONOMI – BORTFALL AV INNTEKTER 
Ganske umiddelbart kom det spørsmål fra korpsene  
om de kunne permittere dirigenter og instruktører. Vår 
umiddelbare respons var at vi ba korpsene tenke seg om 
to ganger før de permitterte. De korpsene som hadde 
god nok økonomi, fulgte i stor grad vår oppfordring.  
Men tilbake meldingene fra korpsene var også klare:  
Nå kommer snart noen viktige arrangementer som vi  
må avlyse. Disse arrangementene representerer en 
avgjørende inntekt for driften, og derfor ser det mørkt  
ut for oss. For mange var det snakk om inntekter fra 
loppemarked, 17. mai- arrangement og dugnad på andre 
store arrangement som forsvant som dugg for solen.

2.4.1 Alternative inntekter 
Flere korps hev seg rundt og startet med alternative 
inntektskilder. Det ble holdt digitale loppemarkeder og 
mange SPLEIS-varianter dukket opp. Men for de fleste  
av disse tiltakene var inntektene vesentlig lavere enn  
det korpsene ellers ville oppnådd. 

2.4.2 Krisepakke 1, 2 og 3
Den første krisepakken som regjeringen la frem, fikk mye 
kritikk. Den hadde forskrifter som ikke tok høyde for 
breddekulturen. Svært mange, for ikke å si de aller fleste, 
hadde ikke publikumsinntekter som sin hovedinntekts-
kilde, som var et av hovedkriteriene for ordningen.  
NM janitsjar fikk imidlertid støtte gjennom krisepakke 1, 
hvor vi mottok 1 579 000 kroner i kompensasjon for 
avlysningen.

12. mai kom krisepakke 2. I forkant hadde NMF og 
Korpsnett Norge et møte med kulturministeren, der vi la 
fram våre synspunkt på hva som måtte komme på plass 
for at vi skulle være fornøyde. Krisepakke 2 tok hensyn  
til det aller meste vi hadde spilt inn, og kulturministeren 
uttalte følgende om krisepakke 2: «Jeg er glad for å kunne 
møte behovene til korpsene».

Krisepakke 3 ble etablert på høsten, med de samme 
vilkårene som krisepakke 2. Ved nærmere undersøkelse 
av hvem som mottok støtte fra de ulike krisepakkene, 
viste det seg at korpsene hadde kjent sin besøkelsestid, 
og hadde mottatt til dels betydelige summer.

2.5 OPPSUMMERING AV ÅRET 
2020 har vært et spesielt år. Det har krevd mye av 
korpsene, som har gjort en forbilledlig innsats i å holde 
aktiviteten gående, med de mange krav til smittevern og 
med endringer fra uke til uke. Likeledes har ansatte og 
tillitsvalgte stått på og vist evne til å snu seg raskt rundt 
og finne alternative løsninger. NMF Øst har eksempelvis 
ringt alle medlems korpsene sine. Dette opplevde både 
styremedlemmer og korpsene svært positivt, og er et 
eksempel på et tiltak som er verdt å bygge videre på. 
Også de digitale nettmøtene med korpsene har vært en 
positiv erfaring for alle involverte.

I det store og hele har vi erfart mye i løpet av 2020 som vi 
med fordel kan ta med videre.

10    |    NMF ÅRSRAPPORT 2020



3.1 INNLEDNING 
2020 startet med samme tendens som den vi registrerte 
i 2019, hvor stadig flere fant glede i musikk og drill.  
12. mars 2020 markerte starten på perioden da aktivite-
ten skulle bli sterkt savnet.   

Den ordinære driften har gjennom mange år vært under 
press, og pandemien i 2020 skulle også føre med seg nye 
og store utfordringer. De spesielle utfordringene krevde 
spesielle tiltak, og aktivt, fokusert og kontinuerlig 
interessepolitisk arbeid måtte få helt nye dimensjoner. 
Her ble det gjort en stor innsats av både tillitsvalgte og 
ansatte, og samarbeidet med andre ble viktigere enn 
noen gang. Denne innsatsen har særlig vært rettet inn 
mot kompensasjons- og stimuleringsordninger, i tillegg  
til det vanlige arbeidet mot eksempelvis ordinært 
statsbudsjett for 2021.

Voksenopplæringsmidlene er fremdeles svært viktige 
for medlemskorpsene, og i 2020 ble det besluttet at 
kulturaktørene i fremtiden skal hente sine VO-tilskudd 
fra kulturdepartementet. Det var derfor naturlig at det 
ble startet diskusjon om hvilket studieforbund NMF  
skal sortere under i fremtiden. Konklusjon her bør kunne 
forventes i løpet av 2021. 

Ordningene med Frifond og Instrumentfond har frem-
deles en positiv utvikling. Budsjettprosessene de siste 
årene har vist at disse ordningene lett kan bli salderings-
poster, og det vil fortsatt være viktig å holde fokus på 
disse.

Også for 2020 hadde vi en god TONO-avtale. På grunn av 
pandemien med tilhørende konsertaktivitet ble denne 
«drastisk» reforhandlet midt i året. Avtalen er særdeles 
viktig for korpsene våre, og det vil derfor gjennomføres 
forhandlinger om ny, ordinær avtale så snart vi er tilbake 
til den mye omtalte «normalen». 

Avtalen NMF har med Tryg hadde også i 2020 positiv 
utvikling, og denne har stadig større betydning for både 
organisasjonen og enkeltkorpsene.

Dextra Musica (Sparebankstiftelsen DNB) var også  
i 2020 en svært generøs bidragsyter til flere av våre 
musikkfaglige prosjekter, ikke minst når det gjelder  
vår satsing på kompetanseheving for dirigenter.

For å styrke arbeidet med rammevilkår besluttet 
landsmøtet 2018, i egen sak, at vi de kommende år skulle 
ha enda sterkere fokus på inntektsbringende arbeid. 
Dette spesielt med tanke på å utnytte mulighetene som 
ligger i ikke–offentlige midler. Det ble gjort mye godt 
søknadsarbeid, også i regionene, og det ble oppnådd 
vesentlig støtte til ulike prosjekter. I 2020 har arbeidet 
stoppet litt opp, mye på grunn av nødvendig dreining av 
fokus, men vil bli revitalisert i 2021.

Innsatsen for å styrke økonomien, med både offentlige 
og private midler, er en øvelse som stadig vil være på 
agendaen.

3.2 STATLIGE STØTTEORDNINGER
3.2.1 Momskompensasjon
Fullt momsfritak for korpsene har vært et prioritert mål 
gjennom mange år og er fremdeles en viktig sak for NMF. 
Momskompensasjonsordningen styrker både den lokale, 
regionale og nasjonale økonomien. 

NMF søkte i 2020 om 60,4 millioner i momskompensa-
sjon og fikk tildelt 48,9 millioner. Årets avkortning  
var 19,02 % som er 0,91 % høyere enn året før.  Hadde 
ordningen vært fullfinansiert ville utbetalingen ha vært 
11,5 millioner høyere. NMF har arbeidet både på egenhånd 
og i samarbeid med Frivillighet Norge for å få fullfinansi-
ert ordningen. Avkortningen viser at dette er et viktig 
arbeid som vi fortsatt må holde fokus på fremover. 

Midlene fordeler seg med 42,9 millioner til 1 433 lokale 
korps, 3,2 millioner til regionale ledd, og 2,8 millioner til 
NMF nasjonalt.
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3.2.2 Instrumentfondet
Oversikt:
- 530 søknader i 2020 på 13 607 348 kroner
- ca 50 % søkte av mulig søkbar masse 
- Total søknadssum 2020 var på 56 387 375 kroner

REGIONFORDELING
  ØST INN- SØR ROGA- HORDA- NORD- TRØNDE- NORD- 
   LANDET  LAND LAND VEST LAG NORGE

 100 000 7 2 3 4 4 3 3 1
 75 000 16 5 6 4 6 6 5 3
 50 000 15 2 7 4 8 5 7 5
 30 000 14 11 3 12 12 10 7 3
 20 000 23 5 9 8 11 6 11 8
 15 000 0 0 0 0 0 0 1 0
 10 000 22 4 14 6 8 9 4 1
 < 10 000  1  2 1  1 1
 0 57 13 18 16 26 19 18 7

Innvilget: 359 korps fikk penger fra instrumentfondet
Ikke innvilget:  171 korps 

3.2.3 Frifond
Frifond er en statlig støtteordning for barn og unge der 
deler av overskuddet fra Norsk Tipping blir fordelt til lokale 
lag og organisasjoner. NMF er saksbehandler for tilskudds-
ordningen til korpsene, og tildelingen skjer en gang i året. 

For å få tildelt Frifond-midler må korpset være demo-
kratisk oppbygd, ha et allmennyttig formål, drive kultur-
aktivitet og arbeide med og for barn og unge under 26 år  
i lokalmiljøet. Minst 1/3 av medlemmene/deltakerne må 
være under 26 år. Det er medlemstallene pr. 31. desember 
året før som gjelder. Korpset må ha levert årsrapport og 
betalt kontingenten til NMF for å få tildelt penger fra 
Frifond.

NMF fikk tildelt 19,168 millioner i Frifond-midler i 2020.  
942 medlemskorps oppfylte kriteriene og mottok støtte. 
912 korps mottok totalt 17,7 millioner til ordinær drift  
og 30 korps fikk prosjektstøtte.

3.2.4 Voksenopplæring (VO)
Voksenopplæringsmidler er en statlig støtteordning hvor 
det overføres midler i henhold til voksenopplærings loven. 
Medlemskorpsene kan få VO-midler etter inn rapporterte, 
godkjente undervisningstimer. 

Totalt VO-tilskudd for NMFs medlemskorps var i 2020  
på 17,0 millioner. Totalt tilskudd beregnes etter antall 
kurs timer to år tidligere, slik at beløpet for 2020 er 
beregnet ut fra antall kurstimer rapportert for 2018.

I 2020 ble det godkjent 3 011 kurs, med til sammen  
95 231 studietimer, hvorav 2 173 var e-timer.
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momskompensasjon. NMF deltar i flere av Frivillighet 
Norge sine nettverksgrupper. Dette gjelder ikke minst 
gruppen som arbeider opp mot regjeringen angående 
samarbeidet mellom regjering og frivillig sektor, og 
gruppen som arbeider for frivillig sektors rammevilkår. I 
2020 har deltagelsen her vært ekstra stor, og Frivillighet 
Norge har spilt en vesentlig rolle i kontakten med 
regjeringen i forbindelse med årets ekstraordinære 
utfordringer. NMF har bl.a. deltatt i en rekke hørings-
prosesser. NMF er representert i Frivillighet Norges 
styre ved presidenten.

3.4.2 Landsrådet for Norges barne- og ungdoms-
organisasjoner (LNU)

LNU er et samarbeidsorgan for barne- og ungdoms-
organisasjoner i Norge, med 100 medlemsorganisasjoner. 
Som en av de største i landet er det både en viktig og 
nyttig arena for NMF å være aktiv på. Medlemsorgani-
sasjonene i LNU skal være demo kratisk oppbygd, og de 
representerer et stort mangfold av aktiviteter og verdier. 

På Barne- og ungdomstinget 2020 ble Inger-Andrea 
Østby valgt som vararepresentant til styret for LNU, og 
NMF er representert i valgkomiteen ved Sverre Skjauff. 

3.4.3 Virke Kultur
Arbeidsgiverorganisasjonen Virke, hvor NMF har sitt 
medlemskap, organiserer og representerer over 24 000 
virksomheter. Kulturvirksomhetene i Virke møter i 
bransjestyret Virke Kultur. Virke Kultur sin hovedoppgave 
er å gi råd i interessepolitiske og strategiske valg for 
Virke. Bransjestyret har en sterk plattform for Virke 
Kulturs interesser, og er blant annet offensiv overfor 
offentlige myndigheter. Dette gjelder ikke minst i 
forbindelse med statsbudsjettprosessene, og i 2020 i 
særdeleshet i forbindelse med kompensasjonsordninger 
for kulturlivet. NMFs generalsekretær er medlem av 
styret for Virke Kultur. 

3.4.4 Studieforbundet Folkeuniversitetet (FU)
Voksenopplæringsforbundet (VOFO) er studieforbunde-
nes interesseorganisasjon. VOFO er en demokratisk 
organisasjon med 14 godkjente studieforbund som 
medlemmer.

NMF er medlem av studieforbundet Folkeuniversi tetet. 
FU er Norges største studieforbund, med flest kurs og 
flest deltakere. Kursene organiseres av FUs regionledd 
og av deres medlemsorganisasjoner. FU er en ideell 
organisasjon som har som formål å bidra til et mer  
meningsfylt liv for den enkelte, samt fremme livslang 
læring og likestilling i adgang til kunnskap, innsikt og 
ferdigheter.

3.3 ÅNDSVERKLOVEN
TONO, Gramo og Kopinor forvalter og ivaretar rettig-
heter til musikk og beskyttet skriftlig materiale med 
forankring i norsk lov. NMF har inngått avtaler med 
organisasjonene om vederlag på vegne av medlems-
korpsene.

3.3.1 TONO
NMF, Norges Korforbund og alle medlemsorganisasjo-
nene i Norsk musikkråd (NMR) har forhandlet frem en ny 
felles rammeavtale med TONO. Avtalen gir medlems-
korpsene rett til «å fremføre de musikkverk TONO 
forvalter uten på forhånd å innhente samtykke i hvert 
enkelt tilfelle». Unntakene er som tidligere; konserter 
med billettinntekter over 50 000 kroner eller gratis-
konserter med mer enn 500 tilhørere. Her gjelder egne 
bestemmelser.

Vederlaget for 2020 var på 1 026 millioner, inkludert en 
utvidet tilleggsavtale som gjelder for alle NMFs nasjo-
nale og regionale arrangementer. Vederlaget reguleres 
årlig ut fra Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks. 
Alle korps er fremdeles forpliktet til å rapportere inn all 
musikk som fremføres på egne konserter.

3.3.2 Kopinor
Det er inngått avtale mellom NMF og Kopinor. Avtalen er 
løpende. Den omfatter all kopiering av opphavsrettslig 
beskyttet materiale som finner sted i vår virksomhet,  
og innbefatter alle medlemmer av NMF. For korpsene 
betyr dette kopiering av supplements- og arbeidskopier. 
Kopivederlaget for 2020 var på 1,199 millioner. Dette 
reguleres årlig ut fra Statistisk sentralbyrås konsumpris-
indeks, antall korps og medlemmer.

I avtalen kan korpsene fremstille digitale kopier som kan 
lagres og gjøres tilgjengelig i den enkelte lisenstakers 
interne/lukkede nettverk, og kan distribueres som 
vedlegg i e-post til korpsets medlemmer.

3.3.3 Gramo
Gramo er en interesseorganisasjon for artister, musikere 
og master-eiere og er autorisert av Kulturdepartementet 
til å kreve inn vederlag for innspilt musikk fremført i  
det offentlige rom. NMFs avtale gjelder bruk av innspilt 
musikk i forbindelse med drilltreninger og drillkonkurran-
ser. Avtalen er løpende, og NMF betalte 82 590 kroner i 
vederlag i 2020.

3.4 NASJONALE SAMARBEIDSARENAER
3.4.1 Frivillighet Norge
Frivillighet Norge er et samarbeidsorgan for frivillig 
sektor. Paraplyorganisasjonen har blant annet en 
hovedrolle i arbeidet med å få forbedret ordningen med 

13    |    NMF ÅRSRAPPORT 2020



I løpet av 2020 er arbeidet med deling av studie-
forbundene mellom Kunnskapsdepartementet og 
Kulturdepartementet gjennomført, og det er utarbeidet 
nye forskrifter. FU er organisert under Kunnskapsdepar-
tementet, og for NMF betyr nye forskrifter endringer i 
alle studieplaner. De viktigste endringene gjelder krav til 
minimum 4 personer pluss lærer for alle tiltak. Et tiltak 
må ha minst 4 timers undervisning, tellende deltakere  
må være 14 år eller eldre når tiltaket settes i gang. Som 
før må deltakerne ha minimum 75 % fremmøte for å 
kunne regnes som deltakere. 2020 har vært et krevende 
år, noe som tydelig vises i en reduksjon i antall studie-
timer på ca. 30 %.

For å unngå at dette skal få konsekvenser for tildeling i 
2022 arbeider nå studieforbundene for å sikre at 2020 
ikke vil bli brukt som grunnlagsår, og argumenterer for  
at timetallet for 2019 må fremføres som grunnlag også 
for 2022.

NMF er representert i styret i FU med daglig leder  
i NMF Innlandet og NMFs administrasjonssjef som 
styremedlemmer.

3.4.5 Kulturalliansen
Kulturalliansen ble stiftet i 2016, og NMF har vært aktiv  
i alliansen helt fra begynnelsen. Generalsekretær i NMF 
er fremdeles medlem i styret, og alliansen har vist seg 
svært nyttig når det gjelder å fronte viktige kultur- og 
musikkpolitiske spørsmål og tema. I 2020 ble det gjort 
betydelig arbeid i forbindelse med blant annet stats-
budsjett 2021 og kompensasjonsordningene som måtte 
etableres gjennom året.

Fra 2020 er kartlegging av alle små og store øvings-  
og fremføringslokaler som blir brukt til kulturformål 
fremdeles et hovedmål for alliansen. Kartleggingen skal 
gi kompetanse og reell status på dette feltet, og således 
bidra til arbeidet med å få styrket satsingen på tjenlige 
kulturarenaer.

3.4.6 Korps, kor og orkester (KKO)
KKO er et uformelt utvalg/nettverk satt sammen av  
NMF, Korpsnett Norge, De Unges Orkesterforbund og 
flere av landets kor-organisasjoner. Felles for disse er  
at organisasjonene har barn og unge som medlemmer. 
Utvalget arbeider fritt med rene musikkpolitiske 
interessespørsmål, ikke minst i forbindelse med 
kulturpolitiske prosesser. Nettverket er også svært 
viktig for å etablere grunnlag for representasjon i, og 
formidling av, viktige saker til ulike paraplyorganisa-
sjoner, ikke minst LNU.

3.4.7 Norsk musikkråd (NMR)
Medlemskapet i NMR, og gjennom dette styrkede 
samarbeidet med andre musikkorganisasjoner, har 
utvilsomt vært svært positivt. At musikkorganisasjonene 
igjen ble samlet er blitt lagt merke til og applaudert, ikke 
minst av offentlige myndigheter. 

Medlemskapet har bl.a. gjort politisk påvirknings arbeid 
rasjonelt, og 2020 vil bli stående som et år da dette har 
vært spesielt viktig. Her må det spesielt nevnes alt det 
svært viktige arbeidet som er gjort i NMRs smittevern-
gruppe, der NMF har hatt to representanter.

I en rekke prosesser arbeider vi på bred front,  
også i samarbeid med de andre nettverkene vi er del av.  
I vedtaket om innmelding 2018 ble det tatt inn forutset-
ning om at det kunne oppnås akseptabel representasjon 
for NMF i NMRs formelle fora. Aksept ble gitt av NMFs 
landsmøte 2020.

3.4.8 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 
(BUFDIR)

NMF mottok støtte fra Nasjonal tilskuddsordning for å 
inkludere barn og unge fra Barne-, ungdom og familie-
direktoratet til å videreutvikle og gjennomføre Ferie-
PULSE i Nordvest (2019), Øst og Hordaland (2020). 
Prosjektene ble gjennomført i henhold til avtale.
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4.1 INNLEDNING 
Til tross for et annerledes år har vi hatt et godt og 
konstruktivt år med våre mange samarbeidspartnere. 
Svært mange av dem har vi samarbeidet lenge med.  
I så måte er det hyggelig å kunne feire 20-årsjubileum 
med vår samarbeidspartner Norec – det tidligere 
Fredskorpset.

4.2 SAMARBEIDSPARTNERNE
4.2.1 REMA 1000
REMA 1000 er NMFs hovedsponsor. I 2020 ble det en 
halvering av sponsorstøtten pga. de mange avlysningene. 
På slutten av året fikk vi også melding om at støtten for 
2021 vil bli redusert, men ikke like mye som for 2020. 
Avtalen med REMA 1000 gjelder til 31. desember 2021.

4.2.2 Yamaha Music Europa, avdeling Skandinavia
Yamaha leverer pengepremier og gavekort til våre 
norgesmesterskap. Med kun ett gjennomført NM- 
arrangement, ble premiene for de andre norgesmester-
skapene flyttet til VIVO-konkurransen, hvor 100 av våre 
korps deltok. Avtalen gjelder frem til 30. april 2021.

4.2.3 Norsk Noteservice AS
Norsk Noteservice bidrar også med pengepremier  
og gavekort til våre norgesmesterskap. De var også  
med på laget og bidro med pengepremier og gavekort  
til VIVO-konkurransen. I tillegg utgir de NMFs emne-
hefter, repertoarserien «Frisk pust» og bidrar med 
Notemysteriet til Aspirantsekken. Avtalen med Norsk 
Noteservice gjelder fram til 31. desember 2021.

4.2.4 Tryg/Gagne forsikring
I forbindelse med den kollektive forsikringsavtalen  
med Tryg har Gagne forsikringsmegling vært en viktig 
leverandør for å kvalitetssikre avtalen. I 2020 har 
økningen i forsikringspremien vært på hele 22 %. Det  
er verdt å merke seg at denne prisøkningen er i nedre  
del av hva de fleste andre kunder har måttet betale i  
økte premier. Skadestatistikken viser omtrent uendret 
antall rapporterte skader, men med høyere skadeoppgjør 
for en del tilfeller. 

Samarbeidet med Tryg oppleves som positivt på  
alle områder. Forsikringsavtalen fungerer godt, og 
avtalen som tilbyr medlemmer og støttespillere av  
NMFs medlemskorps å tegne privatforsikringer nådde 
per 31. desember 489 millioner kroner, en økning på  
90 millioner i løpet av 2020. Korpsene mottok en 
provisjon på ca. 13 millioner totalt i 2020. NMF nasjonalt 
har 1 % i provisjon.

I november skrev vi under en ny femårsavtale med  
Tryg. Det er flere nye ting i den nye avtalen, blant annet 
sponser Tryg aspirantsekken med et årlig beløp på  
200 000 kroner. 

4.2.5 Hotellavtale/Choice
Choicekjeden har blitt hardt rammet av koronaen. Vår 
kontaktperson ble sagt opp på slutten av året, og det  
er foreløpig ingen ny kontaktperson. Choice bidrar med 
kr 20 000 i pengepremier til våre norgesmesterskap. 
Avtalen gjelder til 31. desember 2022.

NMF har i tillegg egen avtale med De Bergenske hoteller, 
deriblant Grand Hotel Terminus.

4.2.6 K. Aspelund 
«Musikkorpsenes Julekalender» solgte 35 458 kalendere 
i år. Provisjonsinntekt til korpsene ble 1 059 882 kroner 
mot 1 207 395 kroner i 2019. NMFs provisjonsandel av 
salget ble 249 556 kroner mot 295 874 kroner i 2019.

4.2.7 Dextra Musica / Sparebankstiftelsen DNB
NMF har også gjennom 2020 hatt et tett og godt 
samarbeid med Dextra Musica / Sparebankstiftelsen 
DNB. Etter en omfattende pre-evaluering våren 2020 
med påfølgende søknadsprosjekt, ble søknaden innvilget  
27. mai 2020. Rammen er på 6,9 millioner over tre år. 
 Dette betyr at dirigentsatsingene våre kan fortsette, 
både regionalt og nasjonalt, at regionkorpsene får støtte 
og Norsk Blåsesymfoni er sikret finansiering. I tillegg har 
vi fått litt midler til å utvikle nytt repertoar og støtte til 
nye unge komponister gjennom Nye stemmer.
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4.2.8 Forsvarets musikk (FMUS)
Det ble inngått ny avtale med Forsvarets Musikk som 
omhandler konkrete prosjekter som Norsk Blåsesymfoni, 
festkonserter på NM, solistoppdrag for UMM vinnere  
og rabatterte- eller gratisbilletter på FMUS’ konserter.  
På grunn av pandemien er lite iverksatt i 2020.

4.2.9 Toneheim folkehøgskole 
NMF er medlem av eierforeningen Toneheim folkehøg-
skole. Tidligere visepresident i NMF, Erik Rastad, er 
styreleder. NMFs president representerer NMF i styret.  
I tillegg ivaretar NMF Innlandet løpende kontakt med 
skolen.

4.2.10 Norsk kulturskoleråd 
NMF har igjennom året hatt jevnlige møter med Norsk 
kulturskoleråd om ulike temaer og prosjekter for 
kunnskapsutveksling, felles utvikling og samarbeid  
for å styrke korps og kulturskole lokalt. Samarbeidet 
gjennom året har blant annet dreid seg om Ungdommens 
Musikkmesterskap, korps og kulturskole i Kommune 3.0, 
samskapingskommune, frivilligheten i fremtidens 
kulturskole, dirigentutvikling og rekrutterings-/inklu-
deringstiltak.

4.2.11 Norsk senter for utviklingssamarbeid  
(Norec)

Norsk senter for utvekslingssamarbeid har også  
gjen nom 2020 vært en viktig samarbeidspartner i 
PULSE-prosjektet som i 2021 går inn i sitt 20. år. Norec  
er et nasjonalt kompetansesenter for utveksling, 
nettverksbygging og utvikling av ungt lederskap. 
Kjernevirksomheten er å legge til rette for gjensidige 
utvekslinger av ansatte og frivillige mellom bedrifter  
og organisasjoner i Norge og land i Afrika, Asia og 
Latin-Amerika. 

Norec legger til rette for og finansierer utveks lings-
prosjektet PULSE der sørafrikanske Field Band 
 Foundation og NMF utveksler kompetanse relatert til 
musikk og helse.

4.2.12 Kavli
Kavlifondet har vært en viktig støttespiller i rekrutte-
rings- og inkluderingsarbeidet gjennom mange år. Fondet 
har informert NMF om at gjeldende avtale som strekker 
seg til høsten 2021 ikke blir fornyet i denne omgang. 
Dette handler om fondets dreining mot andre fokus-
områder enn det som ligger innenfor NMFs virksomhet. 
Kavli har likevel oppmuntret NMF til å holde tett kontakt.

4.2.13 Universitetet i Bergen (UiB) – Grieg akademiet
NMF samarbeider med Griegakademiet om kurs i 
direksjon og ensembleledelse. NMF bidrar med økono-
misk støtte direkte til praksiskorpsene som engasjeres, 
samt til å synliggjøre prosjektet. Det er årlige møter for  
å justere og oppdatere avtalen.

4.2.14 Universitet i Stavanger (UiS)
Universitet i Stavanger er en viktig samarbeidspartner 
inn mot NMFs Dirigentuke. UiS er representert i 
Dirigent ukas styringsgruppe ved dekan Morten Wensberg. 
I tillegg har NMF vært inne og bidratt blant annet med 
lærer ressurser til å utvikle Digitale dirigentstudier  
og Digitale skolekorpsstudier. NMF bidrar også med 
lærekrefter i Digitale skolekorpsstudier.

4.2.15  Musikhögskolan Ingesund – Universitetet  
i Karlstad (MHI)

NMF har tidligere utviklet studier i samarbeid med 
Musikhögskolan Ingesund med fokus på Blåsorkester-
metodik på ulike nivå i skolekorps. Porteføljen for flere 
studier har i 2020 vært under videre utvikling, og det  
vil tilbys studier også rettet mot arbeid i voksenkorps 
samt tamburmajorstudier inklusiv marsjering. NMF 
bidrar med lærerkrefter i studiene på Ingesund.
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5.1 INNLEDNING
2020 har endret mye på kommunikasjonsfronten. På 
vårparten startet vi ukentlige «koronasendinger» på  
vår livestream-kanal med aktuelle gjester i «studio» eller  
på telefon. 

I tillegg endret vi frekvensen på våre nyhetsbrev til 
korpsene fra hver tredje uke til ukentlige. Et tredje tiltak 
var at generalsekretæren sendte ut e-post til korpsene 
hver fredag. Dermed kommuniserte vi med korpsene 
tirsdag, torsdag og fredag frem til sommerferien. 

Da høsten kom og ting var mer tilbake til det normale, 
endret vi frekvensen på nyhetsbrevene til hver 14. dag. 
E-post fra generalsekretær ble sendt ca. hver tredje uke, 
og «koronasendingene» fikk nytt navn; «NMF-aktuelt». 
Sistnevnte ble sendt annenhver torsdag fra nyetablert 
studio med green screen og gode lyd- og lysforhold. 
Samtidig startet vi med podkast-sendingen «Ambis»  
som går annenhver torsdag i alternerende uke for 
«NMF- aktuelt». Våre nyvinninger har fått mye positiv 
oppmerksomhet og mange korps har opplevd e-posten 
fra generalsekretær som svært motiverende i en 
vanskelig tid.

I løpet av året fikk vi et stadig bedre samarbeid med 
Korpsnett Norge om felles publisering av nyheter knyttet 
til smittevern.

5.2 INTERN KOMMUNIKASJON
2020 har vært preget av at de aller fleste ansatte har 
jobbet hjemme siden 12. mars. Dette har selvsagt 
påvirket den interne kommunikasjonen i organisasjonen. 
Fra at Teams var et begrep som «vi snart skal begynne  
å bruke», måtte ansatte hive seg rundt og venne seg til 
denne og andre digitale plattformer, for vår del først og 
fremst Zoom. Det har vært hyppig møtefrekvens og vært 
jobbet mye tverrfaglig. En periode på vårparten hadde 
kommunikasjons- og musikkavdelingen daglige oppdate-
ringer. På høstparten ble dette redusert til to ukentlige 
oppdateringer. Viktige møteplasser som den årlige 
ansattsamlingen i månedsskiftet august/september ble 
avlyst. Avlysning av landsmøtet, ledermøter og styre-
møter har resultert i at forbundsstyret kun har møttes 
fysisk én gang etter 12. mars i 2020, det var under det 
digitale landsmøtet i oktober. 

Alt i alt må det kunne sies at organisasjonen har taklet 
utfordringene godt, og har gjort det beste ut av det. Det 
har selvsagt resultert i sparte utgifter til reiser, men det 
ligger nok også et stort ønske om å møtes fysisk igjen  
en gang i 2021.

5.3 MEDLEMSUNDERSØKELSEN
I februar sendte vi ut en medlemsundersøkelse til 
korpsene våre. Etter en grundig prosess, som involverte 
ansatte og tillitsvalgte høsten 2019, og litt sparring  
med Høgskolen i Telemark, ble medlemsundersøkelsen 
gjennomført og analysert. Svarene er grundig belyst 
internt og ble blant annet presentert av presidenten  
på landsmøtet. Undersøkelsen ble også presentert i 
«NMF-aktuelt» og på våre nettsider.

Et av hovedfunnene i undersøkelsen er at aktivitets-
nivået i korpset ser ut til å være et avgjørende element 
for hvor lenge medlemmene blir og hvordan korpsets 
rekruttering er.

Det vil bli gjennomført en ny medlemsundersøkelse i 
2021/2022, der også spørsmål til korps som har drill blir 
ivaretatt. En ny medlemsundersøkelse tas med som ett 
av flere grunnlag for ny strategiplan på landsmøtet 2022.

5.4 STYREPORTALEN
29. januar skrev NMF kontrakt med Styreportalen AS. 
Forbundsstyret vedtok at NMF skulle gå i forhandlinger 
med mål om å bli deleier i Styreportalen AS. Etter noen år 
med godt samarbeid rundt Program.no, var begrunnelsen 
for å gå inn på eiersiden å sikre en langsiktig posisjon, 
med tanke på utvikling av nyttig programvare for medlems-
korpsene. Styreportalen AS tilbyr medlemskorpsene et 
mer moderne og fleksibelt medlemsregister.

Høsten har gått med til programutvikling og seks korps 
har hatt rollen som pilotkorps. Parallelt med dette har det 
vært jobbet med å overføre data fra korpsdrift.no slik at 
det nye systemet kan integreres med medlems data-
basen. Det utvikles også en app for styremedlemmer og 
én for medlemmer. Disse to appene vil lette kommunika-
sjonen internt i korpset.
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Løsningen ble første gang presentert på ledermøtet i 
januar – til spontan applaus. Det ble også laget en video 
til landsmøtet, og daglig leder i Styreportalen har vært 
gjest i «NMF-aktuelt» sammen med en representant fra 
ett av pilotkorpsene. 

5.5 SYNLIGHET I MEDIENE
Redaksjonell omtale i 2020 har variert. I andre kvartal var 
det veldig mye oppmerksomhet – ikke minst i Dagsrevyen 
og TV2-nyhetene. Totalt sett har vi hatt en økning på  
15 % i synlighet i mediene sammenliknet med 2019.

Tallene viser antall ganger Norges Musikkorps Forbund 
er nevnt i redaksjonelle media:
2017: 523
2018:  1144
2019: 372
2020: 427

5.6 SOSIALE MEDIER
I 2020 ble sosiale medier viktigere enn noen gang. Det har 
vært et stort informasjonsbehov og alt som ble publisert 
på nettsiden og sendt av e-poster, både nyhetsbrev og 
e-poster fra  generalsekretær, ble også delt på Facebook. 
NMFs Twitterkonto ble også mye brukt for å dele korte 
oppdateringer om situasjonen.  

Sosiale medier ble også brukt for å inspirere og motivere 
musikanter og drillere som satt hjemme. Like før 12. mars 
bestemte vi oss for å ta i bruk TikTok, og her fikk drillerne 
boltre seg. De delte tips til hjemmetrening, filmer fra 
utendørstrening og morsomme filmer. 2020 preges også 
av langt flere publiserte videoer på Facebook-kontoen. 

Ved slutten av året registrerte vi 7 506 følgere på 
Instagram, 360 på TikTok, 2 743 på Twitter og 20 822 på 
Facebook.  

5.7 GDPR
Innføringen av ny personopplysningslov (GDPR) i 2018 
har gitt generelt økt bevissthet omkring behandling av 
persondata, også for NMF. 

Loven består av både nasjonale regler og EUs person-
vernforordning, og gjelder alle EU- og EØS-land.  Reglene 
gjelder all behandling av persondata, både for ansatte og 
medlemmer i NMF. 

Det blir derfor kontinuerlig arbeidet med å sikre 
persondata i alle rutiner og systemer i NMF. 

GDPR har en sentral plass i NMFs daglige arbeid.
Informasjon om GDPR i NMF og NMFs Personvernerklæ-
ring finnes på våre nettsider musikkorps.no, og temaet 
har også vært tatt opp på NMFs ledermøter. 

NMF har hittil ikke oppnevnt eget personvernombud.
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6.1 INNLEDNING
For musikkavdelingen har 2020 vært et travelt år, til 
tross for pandemien. Aktivitetene ble gjennomført som 
planlagt før nedstengningen 12. mars. Etter det har det 
foregått et omfattende arbeid for å bidra til å skape 
aktivitet for musikanter og drillere. Kreativiteten har 
vært stor hos nasjonale og regionale musikkonsulenter. 
Læringskurven, med tanke på å benytte digitale flater, 
har vært utfordrende, men nyttig, både for administra-
sjonen og for mange av våre dirigenter, musikanter og 
drillere.

Det som har størst fokus er hvordan vi kan styrke det 
enkelte medlemskorps. Dette har blant annet blitt gjort 
gjennom å bidra til å realisere regionale Korps klynger. 
Det har vært jobbet med å lage gode støtte verktøy for  
å bidra til at korps skal lykkes enda mer i hverdagen. I 
2020 er det mange korps som ikke har fått gjennomføre 
rekrutteringskonserter og andre rekrutteringstiltak.  
Et viktig fokus for mange har vært å beholde de medlem-
mene man har. 

For at korpsene våre skal lykkes, er dirigenter og 
instruktører viktige bidragsytere. Gjennom generøst 
bidrag fra Dextra Musica / Sparebankstiftelsen DNB, har 
NMF gjennom mange år kunnet bidra til økt kompetanse 
hos instruktører og dirigenter. Dirigentsatsingene har  
i 2020 også foregått på digitale flater. Våren 2020 var  
over 300 dirigenter inne til digitale workshops for å  
lære bruken av digitale verktøy for å holde aktiviteten i 
gang. Til tross for pandemien, ble det gjennomført flere 
regionale Dirigentnettverk, og Dirigentuka i Stavanger 
ble også gjennomført, i en noe redusert utgave. 

Bortsett fra NM brass, lot det seg ikke gjøre å gjennom-
føre våre øvrige NM-arrangement. Nyvinningen VIVO! 
viste seg å være et fint tilskudd til mange korps for å 
opprettholde aktivitet mot sommeren. Kreativiteten var 
imponerende. 

Sommerkursene ble ikke gjennomført med unntak av  
et grått kurs, men regionene arrangerte alternative 
aktiviteter mot slutten av sommeren og i begynnelsen av 
korpssesongen. Utviklingen av musikkverket ImPULSE, 
med påfølgende turné skapte også aktivitet.

PULSE-prosjektet hadde et utfordrende år, men gjennom 
PåskePULSE klarte man å nå ut til musikanter, drillere og 
barn som ikke er medlem i korps. Det har også vært satt 
fokus på å utvikle gode e-læringsverktøy. Blant annet ble 
det laget gode e-læringsvideoer for drillerne og aktivitet 
gjennom nyskapningen Sommerdrill.

Gjennom hele 2020 har Forsvarets Musikk og H.M. 
Kongens Gardes Musikkorps bidratt overfor medlems-
korpsene. Samarbeidet med begge er godt. Det er satt 
 i gang et arbeid med å lage en konsertpakke som alle 
forsvarskorpsene skal spille sammen med lokale korps. 
Norsk Blåsesymfoni, i samarbeid med Marine musikken  
i Horten, lot seg ikke gjennomføre.

6.2 NASJONALE KONKURRANSER
6.2.1 NM brass
NM Brass ble avholdt i Grieghallen 8.–9. februar med  
75 korps i seks divisjoner. NMF Hordaland var teknisk 
arrangør. Stavanger Brass Band vant elitedivisjonen, og 
kvalifiserte seg til EM i Malmø i mai 2021. 

6.2.2 NM janitsjar
NM janitsjar skulle vært avholdt 28.–29. mars, men ble 
avlyst 10. mars. Dette ble definert som force majeure  
og utgifter ble refundert.

6.2.3 NM skolekorps brass
NM skolekorps brass skulle vært gjennomført 19.–20.juni, 
men ble ikke gjennomført.

6.2.4 NM skolekorps janitsjar
NM skolekorps janitsjar skulle vært gjennomført  
19.–20. juni, men ble ikke gjennomført.
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6.2.5 Ungdommens musikkmesterskap (UMM)
UMM er et samarbeid mellom NMF, Norsk kulturskole-
råd, Musikkpedagogene Norge og Norges Musikkhøg-
skole. 

202 musikere fordelt på 111 solister og 22 kammer-
musikkgrupper deltok på nasjonal finale på Norges 
Musikkhøgskole 17.–19. januar. Instrumenter i 2020 var 
messing, treblås, åpen klasse, piano og kammermusikk,

Nytt av året var klasse 4 for aldersgruppen 19–25,  
med digital kvalifisering. Her var det åpent for alle 
instrumenter og vokal.

Årets musiker: tubaisten August Schieldrop. 

Til sammen deles det ut 35–40 solistoppdrag til pris-
vinnere, samt pengepremier og gavekort til finalistene 
hvert år. Få av solistoppdragene er gjennomført i 2020.

Regionale konkurranser ble gjennomført digitalt i 
november, og 129 solister og 20 kammermusikkgrupper 
er kvalifisert til nasjonal finale i 2021.

6.2.6 NM korpsdrill
Arrangementet skulle vært arrangert 19.–21 juni, men  
ble ikke gjennomført.

6.2.7  Vivo! 
I juni gjennomførte vi en digital konkurranse; VIVO!  
– Friskt – Livlig – Levende. Målet var å inspirere korpsene 
til å ha aktivitet helt fram til sommerferien. Over 100 
korps i kategoriene skole-, drill-, generasjons- og 
voksenkorps deltok. Det ble kåret en vinner fra hver 
region som gikk videre til en landsfinale hvor publikum 
fikk stemme på sine favoritter. Etter finalerunden stod 
Tveit Union Musikkorps fra NMF Sør igjen som vinner i 
klassen voksenkorps/drillkorps og Marienlyst Skoles 
Musikkorps/Uranienborg skolekorps/Kjelsås skoles 
musikkorps fra NMF Øst vant i klassen skolekorps/
generasjonskorps/drillkorps. NMF har mottatt mange 
positive tilbakemeldinger på konkurransen. Premier ble 
gitt av Yamaha Norge, Norsk Noteservice og NMF.

6.3 INTERNASJONALE MESTERSKAP
6.3.1 European Brass Band Championships
NMF skulle sendt Smørås Skolemusikk og Eikanger- 
Bjørsvik Musikklag til EM i Palanga, Litauen, men 
arrangementet ble avlyst. 

6.3.2 European Championships for Wind 
 Orchestras

Konkurransen skulle vært holdt i Amiens i Frankrike  
23. mai, men ble utsatt til mai 2021, og deretter til mai 
2022. Musikkforeningen Nidarholm er invitert som  
norsk representant i 2022.

6.3.3 World Championships Twirling
Konkurransen skulle ha vært arrangert i Eindhoven i 
 Nederland 8.–12. april. Arrangementet er blitt flyttet til 
12.–15. august 2022 i samme by.

6.3.4 European Championships Majorettes
European Championships Majorettes skulle ha vært 
arrangert 1.–4. oktober i Karlovy Vary, Tsjekkia, men  
ble avlyst. 
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6.4 SOMMERKURS – ALTERNATIVE 
 SOMMER AKTIVITETER 

NMF Øst
Sommeren 2020 arrangerte NMF Øst Korpsjubel  
og Feriekorps. Korpsjubel var en inspirasjonsdag for  
de yngste i aldersgruppen 8–10 år. Feriekorps var et 
todagers samspillkurs for aldersgruppen 11–15 år. Både 
Korpsjubel og Feriekorps ble arrangert fem ulike steder  
i regionen. På Feriekorps var det totalt 156 deltakere,  
og på Korpsjubel 82 deltakere.

Detaljert fordeling:
Feriekorps
Nittedal 31 
Fredrikstad 28 
Frogner (Lillestrøm) 27 
Sagene (Oslo) 45 
Drammen 25
Totalt 156

Korpsjubel
Nittedal 21 
Fredrikstad 6 
Frogner (Lillestrøm) 12 
Sagene (Oslo) 28 
Drammen 15
Totalt                                    82

NMF Nord-Norge
Sommerkorps ble arrangert på flere steder: 
Hammerfest: 25 deltakere
Harstad:  35 deltakere
Mo i Rana:  50 deltakere

Ingen drillaktiviteter. 

I tillegg ble Ung Dirigent avholdt digitalt utover høsten  
og vinteren med Irene Anda og med åtte deltakere.

NMF Rogaland
TILTAK DELTAKERE
Sommerkorpset på Vågen 49
Arr. privat initiativ

Funky Feriespill 48
Arr. Skeie Skolekorps 

Sommerspill på Stemnestaden 40
Arr. Frakkagjerd Skolekorps 

Sommerspill for skolekorpsene i Sola 46
Arr. Skolekorpset Sola 

- Fire lokale initiativ 
- Alle prosjektene ble støttet av NMF Rogaland. 

Et  prosjekt med 20 000 kroner og tre prosjekt  
med 30 000 kroner.

- Ett av prosjektene fikk i tillegg støtte fra Gjensidige-
stiftelsen.

- Sommerkursene i Rogaland har årlig ca. 430 deltakere. 
- Smittevern er utfordrende selv om det ble åpnet opp 

for at barne- og ungdomsaktiviteter var unntatt 
 en-metersregelen.

NMF Innlandet
Feriekorpset ble arrangert på Hamar og Kapp,  
8.–9. august.
39 deltagere i Hamar  
- musikalsk leder: Erling Johan Myrseth
19 deltagere i Kapp  
- musikalsk leder: Jon Kristian Solberg

NMF Hordaland
Startklar! 
NMF Hordaland laget ulike oppstartsseminarer for 
skolekorpsmusikanter i ulike aldre. Dette var dagskurs 
for tre ulike aldersgrupper. Fokus var å komme i gang, og 
være klar til skolekorpset starter opp igjen. Innhold var 
samspill og gruppespill – og musikkglede! 

Kurs nr. 1: 
Tre-dagers tilbud for 14- til 19-åringer, dagskurs, uten 
overnatting. 

Musikantene kunne selv velge et valgfag som produksjon, 
komposisjon og dirigering i tillegg til gruppeøvinger og 
samspilløving. Dette fant sted i Lungegaarden kultur-
arena med 51 deltakere. 

Kurs nr. 2: 
To-dagers kurs for aldersgruppen 11–14 år. Dette ble holdt 
både i Alver kommune og i Bergen kommune. Ett for 
brass- og ett for janitsjarbesetning. Det var 48 deltakere 
på  brasskurset og 55 på janitsjarkurset. 

Kurs nr. 3: 
Aspirantseminar med gehørspill i Alver kommune og i 
Bergen kommune. Dette kurset passer for de som har 
spilt i 1–2 år. 30 barn deltok på aspirantseminarene. 
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NMF Sør
Våre alternative sommeraktiviteter var FerieKorpset,  
et to-dagers kortreist samspilltilbud.

Disse ble arrangert følgende steder:
Kristiansand:  30 deltakere
Arendal:  25 deltakere 
Porsgrunn:  39 deltakere
Tønsberg:  55 deltakere

I tillegg gjennomførte vi Grått kurs på Gavelstad i 
Vestfold med 46 deltakere.

NMF Nordvest
Feriekorpset
Som et alternativ til sommerkurs ble det satt opp 
samspillstilbud i Molde, Ålesund og  Nordfjordeid. Ett av 
kurstilbudene ble gjennomført, og det var Ferie korpset 
i Ålesund. 

Dato: 7.–8. august 2020
Sted:     Sparebanken Møre Arena for samspill
 og Color Line Stadion for gruppeøving.
 100 musikanter deltok fra hele Møre og  
 Romsdal.

Musikalsk stab: Brazz Brothers med musikalsk leder  
Jan Magne Førde
Smittevernleder: Administrasjonen
Administrativ leder: Anita Nøring 

NMF Trøndelag 
Det ble ikke arrangert egne arrangementer, men 
administrasjonen bidro på en del som  
korpsene arrangerte selv.

NMF nasjonalt
Før sommeren ble det invitert til gratis digital trening for 
drillerne med høyt kvalifiserte instruktører på Zoom. 
Sommerdrill 2020 bestod av flere drill- og danseklasser 
fra nybegynner- til elitenivå. Drillerne kunne delta på 
både innføring i 3 baton, ballett, moderne dans, samt 
grunnleggende og mer viderekomne klasser innen 
contact   materials, rolls og drilling med to staver. 

6.4.1 Norsk Blåsesymfoni
Norsk Blåsesymfoni skulle vært et samarbeid med 
Kongelige Norske Marines Musikkorps i Horten i august. 
Dette lot seg ikke gjøre og samlingen ble utsatt til 
 månedsskiftet september- oktober. Dessverre måtte 
også dette avlyses. 

Det er avtalt ny samling i uke 33 i 2021.

6.5 KORPSDRILL
NMF har for tiden en 100 % stilling nasjonalt som er 
fordelt på to arbeidstakere. Drillarbeidet i 2020 har vært 
krevende. Ingen av de internasjonale mesterskapene ble 
gjennomført, og i tillegg ble bare et fåtall av de regionale 
konkurransene gjennomført. Det ble i sommer laget 
digitale aktiviteter for drillerne, og mange sendte også 
bidrag til VIVO!. 

I løpet av våren ble det også utviklet digitale ressurser 
som ligger på nettsidene. NMF inngikk et samarbeid med 
den verdenskjente koreografen, treneren, motivatoren 
og sirkusartisten Annetta Lucero. Lucero laget opplæ-
ringsfilmer med drilltriks og -tips til både nybegynnere 
og viderekomne. NMF har gjort avtale om å utvikle 
e-læringsbøker for drillinstruktører som ferdigstilles i 
2021. Den årlige dommersamlingen ble utsatt til januar 
2021, og samtidig endret fra fysisk til digital samling. 
Høsten 2020 skulle det ha blitt avholdt to nasjonale 
instruktørkurs, men disse ble utsatt til 2021. 8. og 10. 
desember ble det arrangert gratis webinar om Level- 
modulene til NBTA Europe.  

6.6 DIRIGENTUTVIKLING
NMF har også i 2020 fokusert på dirigentutvikling. Mye 
av kursvirksomheten har foregått i Zoom. Dette arbeidet 
har vært en kombinasjon av satsing på interne kurs og 
konferanser, samt samarbeid mot høyskolesystemene i 
Norge og Sverige.  

6.6.1 Dirigentløftet 
Dirigentløftet er en satsing støttet av Dextra Musica og 
Talent Norge. NMF er en sentral bidragsyter i bredde-
satsingen, og har dette året sittet i en faggruppe for 
noteopplæring drevet av Ung i Kor. Alle satsinger for 
dirigenter i NMF er en del av Dirigentløftet.

6.6.2 Workshops for dirigenter i Zoom og 
 alternative korpsaktiviteter

I 2020 har NMF informert korpsene om hvordan de kunne 
holde aktiviteten i gang. Rett etter nedstenging ble det 
tilbudt kurs i hvordan korpsøvelser kunne gjennom føres i 
zoom. I overkant av 300 dirigenter deltok. Det ble utviklet 
en oversikt over delte idéer i nettsaken Alternative 
korpsaktiviteter. Utover vårparten ble flere tips delt i 
«NMF-tipset», deriblant vektlagt hvordan musikantene 
kunne forberede seg til marsjsesongen hjemme.

6.6.3 Ung Dirigent – regionkorps
Med støtte fra Dextra Musica har NMF nasjonalt kunnet 
bidra økonomisk til gjennomføring av regionale Ung 
Dirigent-prosjekter og til regionkorpsene. Noen samlin-
ger ble avlyst, men regionene strakk seg langt for å finne 
alternative måter å gjennomføre samlinger på, slik at en 
del kunne foregå fysisk eller digitalt.
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6.6.4 Dirigentnettverk
I løpet av året har alle NMFs regioner kommet i gang med 
å tilby regionale dirigentnettverk.  Dirigentnettverkene er 
støttet av en ekstrabevilgning fra Dextra Musica. Flere  
av arrangementene ble dette året gjennomført digitalt. 
Dette er blitt en god møteplass for erfaringsdeling  
og faglig påfyll. Flere dirigentnettverk ble arrangert i 
samarbeid med kulturskoler eller i sammenheng med 
andre NMF-arrangement i regionene. 

6.6.5 Maestra
Maestra er NMF sin satsing på unge, kvinnelige diri-
genter. Dirigentene Julie Røssland og Anna Fauchald 
Hartmann er tilknyttet programmet. Disse avslutter sin 
periode sommeren 2021. Mentor og faglig ansvarlig er 
Bjørn Sagstad. Maestra er støttet av Dextra Musica. 

6.6.6 Dirigentuka
I 2020 ble Dirigentuka gjennomført med begrenset antall 
plasser og justert opplegg slik at det kunne gjennom-
føres. Det ble tilbudt plass til 50 deltakere. Syv lærere  
og fire ekstra foredragsholdere deltok. Noen av felles-
foredragene ble sendt i NMFs Livestream-kanal slik at 
flere skulle få ta del i det. Stavanger Symfoniorkester, 
Bjergsted Blåseensemble, Stavanger Brass Band, 
Stavanger Musikkorps av 1919 og noen musikanter fra 
Nylund Skolekorps og Stangeland Skolekorps stilte som 
praksisensembler. Kursdelen med Stavanger Symfoni-
orkester foregikk uken før. NMF Rogaland var teknisk 
arrangør. Dirigentuka ble støttet av Dextra Musica.

6.6.7 Dirigentutdanning
NMF er i tett dialog med høyskolesystemet om å tilby 
 utdanning i kompetanse korpsene trenger. I 2020 har 
NMF solgt undervisningsressurser til Digitale skole-
korpsstudier ved Universitetet i Stavanger og studiene  
i blåsorkestermetodik ved Musikhögskolan Ingesund. 
NMF har også på etterspørsel fra Norges Musikkhøg-
skole utviklet en fagplan for valgemne i skolekorps-
ledelse som skal opp til vurdering.

6.7 KORPSUTVIKLING/KORPSKLYNGER
Det er avklart mellom NMF nasjonalt og regionene  
om hva korpsklynger er. Grunnlag for det er teksten  
i et  dokument laget om Korpsklynger:

Korpsklynger er:
-  Workshop bestående av korps med tilnærmet like 

utfordringer
-  Fra 2 til 8 korps sammen i en klynge
-  Korps deltar med hele styret og dirigent i klyngen
-  Det dokumenteres hva korpset skal arbeide med  

i eget korps etter klyngen med tidsfrister 

-  Det avtales i klyngen om forventet oppfølging av 
deltakende korps av NMF. 

 Oppfølging avtales utfra kompleksiteten i hva  
korpset skal løse.

-  Det avtales i klyngen om det er behov for flere møter  
i klyngen

-  Lederen av klyngen fungerer som en «workshop 
 veileder»

-  Lederen av klyngen skal ha kompetanse på prosess  
og kompetanse på tema i tråd med  Prosperas 
 beskrivelse for veiledere.

I 2020 er det gjennomført Korpsklynger i Øst, Innlandet, 
Rogaland, Hordaland, Nordvest, Trøndelag og Nord- 
Norge.

 ANTALL  SKOLE-  VOKSEN-
REGION KLYNGER KORPS KORPS 

Øst 2  3 4
Innlandet 3 13 
Hordaland 2 12 
Nordvest 1  4 
Trøndelag 2  7 
Nord-Norge 3 12 2

Klyngene er gjennomført i samarbeid mellom musikk-
avdelingen nasjonalt og de aktuelle regionene. I tillegg 
var det planlagt klynger i Rogaland og Sør, men disse  
ble utsatt til 2021 grunnet pandemien. Klyngene som er 
avholdt er gjennomført i kombinasjon digitalt/fysisk.

2020 ga oss erfaring i hvor viktig tett oppfølging av 
 deltakende korps i klynger er for å få resultater. Det 
er tett og regelmessig dialog mellom alle regioner  
og musikkavdelingen rundt arbeidet med klynger. 

Musikkavdelingen utarbeidet i 2020:
- Forslag til nye avtaler mellom korps og dirigent
- Forslag til samarbeidsavtale mellom korps og 

kulturskole
- Suksesskriterier for korps
- Korps og kommune 3.0

Digitale verktøy rundt korpsutvikling ble påbegynt i 2020:
- Filmen «Hva er korps?»
- Tre korte webinarer som sammen med filmen danner 

et opplegg for grunnleggende styrearbeid i korpset. 
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6.8  REKRUTTERING/INKLUDERING
Rekruttering/inkludering defineres av NMF som en 
kjerneaktivitet på linje med musikkopplæring. Arbeid 
med inkludering er forankret i organisasjonens gjeldende 
strategiplan (strategi 4, 5 og 7). 

Organisasjonens utgangspunkt er at alle skal ha lik 
mulighet til å være med, uansett bakgrunn eller livs-
situasjon. Vår definisjon på inkludering er at alle får 
tilpasset opplæring sammen med andre, deltar aktivt  
og opplever mestring og tilhørighet. 

De mest sentrale tiltakene er FeriePULSE, utvikling av 
tilpasset undervisningsmateriell og informasjonsarbeid 
rettet mot målgrupper som er underrepresentert i korps. 

Pandemien inspirerte til å utvikle samspillspakken 
ImPULSE. Pakken inneholder noter, musikkvideo, instruk-
sjonsfilmer og lydfiler. Materialet er tilgjengelig på 
nettsiden og gratis for alle som ønsker det. 

6.8.1 FeriePULSE 
FeriePULSE er samlebetegnelsen på organisasjonens 
lavterskel ferieprosjekt for alle barn og unge i grunn-
skolealder uavhengig av sosiokulturell status. Det er 
gratis å delta og ingen forutsetning å kunne spille et 
instrument. Prosjektet arrangeres til ulike tider av året i 
ulike deler av landet. VinterPULSE arrangeres i vinter-
ferie, SommerPULSE om sommeren og HelgePULSE i 
helg/langhelg. Prosjektet har gitt NMF og korpsene 
nyttig kunnskap om rekruttering. 

VinterPULSE ble gjennomført som planlagt i Oslo  
og Bergen. Vi responderte, på oppfordring fra BUFDIR 
om påsketilbud, med å utvikle og gjennomføre et digitalt 
PåskePULSE. 

SommerPULSE i Molde og Skien måtte endres pga. 
pandemien. SommerPULSE Nordvest ble gjennomført 
som en ImPULSE-turne med to-dagers seminarer på 
Sunndalsøra, Frei og i Molde. I tett samarbeid med Skien 
kommune ble HøstPULSE gjennomført for første gang.  
I tillegg ble HelgePULSE gjennomført i Honningsvåg og 
på Voss. Det har vært god variasjon av deltakere med  
og uten korpsbakgrunn. Målet om å synliggjøre korps-
aktiviteten for grupper som har liten kjennskap til 
aktiviteten fra tidligere ble oppnådd. 

NMF er i gang med et samarbeid med Norsk kultur -
skoleråd om å spre Ferie- og HelgePULSE til flere. 
Organisasjonene har sammen mottatt midler fra 
Kulturtanken til å gjennomføre prosjekter i samarbeid 
med lokale korps og kulturskoler i 2021. 

6.8.2 Music Matters
Utvekslingsprosjektet PULSE jobber for økt bevissthet 
rundt fordelene ved å delta i korps, tilby verktøy og 
aktiviteter som bidrar til at flere blir lengre i korps, samt 
å bygge nettverk og styrke omdømme for NMF og 
medlemskorpsene.

Som følge av pandemien ble den ordinære avtalen 
avviklet i juli. En ny avtale ut året tillot å jobbe videre med 
målsettingene satt for prosjektet. I denne perioden har vi 
fokusert på at NMF og Field Band Foundation skal jobbe 
tettere sammen gjennom ulike oppgaver; utvikle en felles 
prosjektmanual, Music Matters og en markering av 
20-årsjubileet for samarbeidet.

6.8.3 Nasjonal Dugnad mot Fattigdom og 
 Utenforskap (NDFU)

NMF er representert i styringsgruppen i Nasjonal Dugnad 
mot Fattigdom og Utenforskap. NDFU har i 2020 mottatt 
nye bevilgninger som sikrer videre drift av dugnaden. En 
av de viktigste jobbene er å spre ALLEMED-verktøyet  
til organisasjoner og kommuner. KFUK-KFUM sitter med 
arbeidsgiveransvaret for de som er ansatt i prosjektet.  
I tillegg jobbes det aktivt med innspill til myndighetene 
med tanke på utformingen av Fritidskortet og Fritids-
kortet +. Dugnaden har representanter fra de største 
frivillige organisasjonene i Norge, og er en viktig stemme 
for å sikre at alle barn skal få mulighet å delta i en 
fritidsaktivitet.

Generalsekretær og musikksjef deltok på ledermøte i 
oktober, hvor ny felles plattform for samarbeidet ble 
vedtatt. 
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7.1 INNLEDNING
De aller fleste internasjonale konkurranser og arrange-
menter som NMF skulle vært representert på ble avlyst  
i sin fysiske form i 2020. Kontakten med internasjonale 
samarbeidspartnere har foregått på digitale flater. 

7.2 SAMARBEIDSPARTNERE
7.2.1 Field Band Foundation (FBF)
Field Band Foundation er NMFs samarbeidspartner i 
utvekslingsprosjektet PULSE. FBF bruker musikk og 
dans som verktøy både for å tiltrekke seg og beholde 
barn og de unge. De jobber aktivt for å spre kompetanse 
knyttet til livsmestring, et tema som er blitt sentralt  
også for NMF. 

I 2020 ble det utvekslet unge profesjonelle deltakere,  
fire fra Sør-Afrika og fire fra Norge. 

I denne perioden investerte begge organisasjoner ekstra 
ressurser i samarbeidet ved å involvere flere av sine 
faste ansatte til å jobbe aktivt med utvalgte problem-
stillinger. Målet var økt samhandling og erfaringsutveks-
ling på flere organisatoriske nivåer. 

7.2.2 European Brass Band Association (EBBA)
EM brass i Palanga, Lithauen 1.–3. mai ble avlyst av 
smittevernhensyn. Norges representanter skulle ha  
vært Eikanger-Bjørsvik Musikklag og Smørås Skole-
musikk. Det ble gjennomført utsatt årsmøte i EBBA  
30. september. NMFs musikksjef representerte NMF.  
Det ble da ikke tatt en avgjørelse med tanke på gjennom-
føringen av EM brass 2021. Senere i desember ble det 
besluttet at EM brass 2021 skal arrangeres i Malmø  
i mai.

Lilli Anne Jacobsen Grong, daglig leder i NMF Rogaland, 
ble valgt til kasserer.

7.2.3 Nordisk Musik Union (NOMU) /  
Musik i Norden (MiN) 

Samarbeidet i Nordisk Orkester Musik Union har 
foregått digitalt. NMF er representert ved musikksjef 
som visepresident. Musikksjef har ved flere anledninger 
vært innleder på møter. Møtefrekvens er omtrent en 
gang annenhver måned. Årsmøte er utsatt til våren 2021. 

NOMU er medlem i Musik i Norden, som er paraply-
organisasjon for amatørmusikkbevegelsen i Norden for 
korps, kor og orkester. NMFs president representerer 
NMF i MiN.

7.2.4 National Baton Twirling Association – Europe 
(NBTA Europe)

NMF er medlem i NBTA Europe som organiserer alle de 
nasjonale NBTA-organisasjonene i Europa og arrangerer 
EM Twirling og EM Majorettes. 24 europeiske land er 
medlem av NBTA Europe. President i NBTA Norway  
er nasjonal drillkonsulent Ida Kleiven Wågsholm, og 
technical director er nasjonal drillkonsulent Ingrid 
Yerlikaya.

7.2.5 World Federation of National Baton Twirling 
Association (WFNBTA)

WFNBTA er korpsdrillens verdensomspennende 
organisasjon, og ble etablert som organisasjon i 2012. 
WFNBTA har 18 europeiske medlemsland, i tillegg til  
USA og Canada.

7.2.6 International Baton Twirling Federation (IBTF)
IBTF er paraplyorganisasjonen for WFNBTA og World 
Baton Twirling Federation (WBTF forbundet for sports-
drill). Formålet til IBTF er å jobbe for at drill i fremtiden 
blir en olympisk gren. Dette vil kreve at de to organisasjo-
nene slår seg sammen. Dette er krevende og kompliserte 
prosesser, og vil etter hvert utfordre NMF på noen 
veivalg innen drillfeltet. Fra 2022 planlegges felles VM i 
de to organisasjonene.

7.2.7 European Championships for Wind 
 Orchestras Association (ECWO)

Det har vært avholdt digital generalforsamling  
og tre digitale styremøter i 2020. Bill Connor (UK) og  
Jan Matthys (B) ble gjenvalgt som hhv. styremedlem  
og kasserer for fire nye år.

NMF er representert ved nasjonal produsent Berit 
Handegard. 
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8.1 INNLEDNING
Antall medlemskorps er redusert med fire i 2020, 
samtidig som antall medlemmer er redusert med 3.331. 

Det er størst reduksjon i antall skolekorps, totalt  
er seks korps er enten lagt ned eller blitt slått sammen  
med andre. Antall voksenkorps har i samme periode  
økt med to. 

Antall medlemmer i både skole- og voksenkorps  
har sunket i 2020. Kjønnsfordelingen er fortsatt stabil, 
med små variasjoner fra år til år. 
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8.2 ENDRINGER
Endring i medlemstall 2000–2020

 

Utøvende medlemmer
Det er registrert 47 830 utøvende medlemmer. Av disse 
er 36 270 registrert som musikanter, 8 806 er aspiranter, 
782 er drillaspiranter og 1 972 er registrert som drillere.

Andre medlemmer
Det er registrert 8 222 andre medlemmer, de fleste 
finnes fortsatt i skole- og generasjonskorps. Av disse  
er 5 965 styremedlemmer, 1 730 er dirigenter og 527 
er registrert som «andre».
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  2019    2020  
  
  Antall Prosent  Antall Prosent
 
under 10  10 224 17,22 %     8 683 15,49 %
10–14  14 652 24,67 %  13 548 24,17 %
15–19     6 514 10,97 %     6 133 10,94 %
20–25     2 174    3,66 %     2 147       3,83 %
over 26  25 819 43,48 %  25 541 45,57 %

Totalt  59 364 99,97 %  56 052   100,00 %

ukjent alder:          19    0,03 %               0     0,00%

Sum  59 383    56 052
    
Under 26 år 33 564    56,5 %  30 511    54,4 %

8.2.1   Aldersfordeling

   Prosent  

År Sum  Jenter Gutter  

2000 66 830 56,8 % 43,2 %

2001 67 619 57,1 % 42,9 %

2002 68 842 57,3 % 42,7 %

2003 70 318 57,9 % 42,1 %

2004 69 194 58,1 % 41,9 %

2005 68 305 58,4 % 41,6 %

2006 68 033 58,3 % 41,7 %

2007 67 118 58,4 % 41,6 %

2008 66 355 58,0 % 42,0 %

2009 66 115 58,2 % 41,8 %

2010 64 735 58,5 % 41,5 %

2011 62 761 58,6 % 41,4 %

2012 60 275 58,7 % 41,3 %

2013 59 456 59,0 % 41,0 %

2014 58 656 59,1 % 40,9 %

2015 59 468 58,9 % 41,1 %

2016 59 084 58,5 % 41,5 % 

2017 58 092 58,7 % 41,3 %

2018 58 854 58,8 % 41,2 %

2019 59 352 59,2 % 40,8 %

2020 56 052 59,4 % 40,6 %

8.2.2  Kjønnsfordeling

Voksenkorps
    
Navn Korps Spill Drill Spill/Drill Andre Medl. Korps Spill Drill Spill/Drill Andre Medl.

Viken 166 4 871 428 5 299 1 219 6 518 96 3 390 11 3 401 261 3 662

Oslo 76 3 405 181 3 586 658 4 244 41 1 687 20 1 707 100 1 807

Innlandet 80 1 765 182 1 947 537 2 484 88 2 334 1 2 335 216 2 551

Vestfold og Telemark 64 1 845 153 1 998 485 2 483 38 1 235 1 1 236 98 1 334

Agder 44 1 148 116 1 264 312 1 576 20 561 15 576 47 623

Rogaland 102 2 794 378 3 172 670 3 842 43 1 311 0 1 311 116 1 427

Vestland 171 4 159 249 4 408 1 044 5 452 94 2 755 0 2 755 218 2 973

Møre og Romsdal 93 1 925 268 2 193 546 2 739 46 1 237 1 1 238 105 1 343

Trøndelag 102 2 833 352 3 185 682 3 867 74 2 192 3 2 195 169 2 364

Nordland 80 1 245 233 1 478 330 1 808 41 1 086 13 1 099 123 1 222

Troms og Finnmark 44 767 149 916 221 1 137 22 531 0 531 65 596

Sum 1 022 26 757 2 689 29 446 6 704 36 150 603 18 319 65 18 384 1 518 19 902

Skole-/generasjonskorps 

Fylkesvis tabell medlemsstatistikk 2020 oppdelt (pr. 31.12.20)

8.3      MUSIKKORPS OG MEDLEMMER 2020
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Totalt antall korps  

Regionalt 2020

Fylke                     Korps  Spill Drill Spill/Drill Andre Medl.        

Viken 262 8 261 439 8 700 1 480 10 180
Oslo 117 5 092 201 5 293 758 6 051
Innlandet 168 4 099 183 4 282 753 5 035
Vestfold og Telemark 102 3 080 154 3 234 583 3 817
Agder 64 1 709 131 1 840 359 2 199
Rogaland 145 4 105 378 4 483 786 5 269
Vestland 265 6 914 249 7 163 1 262 8 425
Møre og Romsdal 139 3 162 269 3 431 651 4 082
Trøndelag 176 5 025 355 5 380 851 6 231
Nordland 121 2 331 246 2 577 453 3 030
Troms og Finnmark 66 1 298 149 1 447 286 1 733

Sum 1 625 45 076 2 754 47 830 8 222 56 052
 

SKOLE-/ GENERASJONSKORPS    

Navn Korps Spill Drill Spill/ Drill Andre Medl.

NMF Øst 240 8 247 609 8 856 1 869 10 725
NMF Innlandet 81 1 782 182 1 964 542 2 506
NMF Sør 109 3 005 269 3 274 800 4 074
NMF Rogaland 102 2 794 378 3 172 670 3 842
NMF Hordaland 114 3 022 139 3 161 732 3 893
NMF Nordvest 151 3 071 378 3 449 865 4 314
NMF Trøndelag 101 2 824 352 3 176 675 3 851
NMF Nord-Norge 124 2 012 382 2 394 551 2 945

Sum 1 022 26757 2 689 29 446 6 704 36 150

VOKSENKORPS  

Navn Korps Spill Drill Spill/ Drill Andre Medl.

NMF Øst 136 5 042 30 5 072 360 5 432
NMF Innlandet 88 2 334 1 2 335 216 2 551
NMF Sør 58 1 811 17 1 828 143 1 971
NMF Rogaland 44 1 331 0 1 331 119 1 450
NMF Hordaland 71 2 154 0 2 154 162 2 316
NMF Nordvest 69 1 838 1 1 839 161 2 000
NMF Trøndelag 74 2 192 3 2 195 169 2 364
NMF Nord-Norge 63 1 617 13 1 630 188 1 818

Sum 603 18 319 65 18 384 1 518 19 902

TOTALT ANTALL KORPS    

Navn Korps Spill Drill Spill/ Drill Andre Medl.

NMF Øst 376 13 289 639 13 928 2 229 16 157
NMF Innlandet 169 4 116 183 4 299 758 5 057
NMF Sør 167 4 816 286 5 102 943 6 045
NMF Rogaland 146 4 125 378 4 503 789 5 292
NMF Hordaland 185 5 176 139 5 315 894 6 209
NMF Nordvest 220 4 909 379 5 288 1 026 6 314
NMF Trøndelag 175 5 016 355 5 371 844 6 215
NMF Nord-Norge 187 3 629 395 4 024 739 4 763

Sum 1 625 45 076 2 754 47 830 8 222 56 052
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Endringer fra 2019 til 2020

SKOLE-/ GENERASJONSKORPS    

Navn Korps Spill Drill Spill/ Drill Andre Medl.

NMF Øst -4 -981 -71 -1 052 -23 -1 075
NMF Innlandet -2 -245 -30 -275 6 -269
NMF Sør 0 -214 7 -207 -7 -214
NMF Rogaland 1 -80 34 -46 -14 -60
NMF Hordaland -1 -339 10 -329 -46 -375
NMF Nordvest 0 -396 -70 -466 7 -459
NMF Trøndelag -1 -148 -24 -172 1 -171
NMF Nord-Norge 1 -198 6 -192 0 -192

Sum -6 -2 601 -138 -2 739 -76 -2 815

VOKSENKORPS  

Navn Korps Spill Drill Spill/ Drill Andre Medl.

NMF Øst 3 -56 14 -42 28 -14
NMF Innlandet -1 -108 0 -108 5 -103
NMF Sør 0 -14 -10 -24 1 -23
NMF Rogaland 0 -56 -39 -95 -16 -111
NMF Hordaland -1 -186 0 -186 14 -172
NMF Nordvest 0 -18 0 -18 0 -18
NMF Trøndelag 1 -42 1 -41 6 -35
NMF Nord-Norge 0 -61 0 -61 21 -40

Sum 2 -541 -34 -575 59 -516

TOTALT ANTALL KORPS    

Navn Korps Spill Drill Spill/ Drill Andre Medl.

NMF Øst -1 -1 037 -57 -1 094 5 -1 089
NMF Innlandet -3 -353 -30 -383 11 -372
NMF Sør 0 -228 -3 -231 -6 -237
NMF Rogaland 1 -136 -5 -141 -30 -171
NMF Hordaland -2 -525 10 -515 -32 -547
NMF Nordvest 0 -414 -70 -484 7 -477
NMF Trøndelag 0 -190 -23 -213 7 -206
NMF Nord-Norge 1 -259 6 -253 21 -232

Sum -4 -3 142 -172 -3 314 -17 -3 331
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Resultatregnskap
Norges Musikkorps Forbund

Dr iftsinntekter  og dr i ftskostnader Note 2020 2019

Kontingenter 11 8 710 347 8 930 492
Salgsinntekter 10 148 638 10 681 765
Driftstilskudd og prosjektstøtte 4, 5 23 841 833 23 605 802
Sponsorreklame og gaver 4 646 000 1 325 000
Andre Driftsinntekter 6 205 863 7 087 497
Sum dr i ftsinntekter 49 552 681 51 630 556

Varekostnad 7 156 834 6 240 812
Refunderte kostnader -87 351 -207 924
Lønnskostnad 2 19 538 218 20 578 921
Avskriving på driftsmidler 1 357 210 414 895
Annen driftskostnad 2, 7 19 691 804 21 936 308
Sum dr i ftskostnader 46 656 715 48 963 012

Dr iftsresultat 2 895 966 2 667 544

Finansinntekter  og finanskostnader
Annen renteinntekt 217 887 231 420
Annen rentekostnad 285 2 004
Resultat av finansposter 217 602 229 416

Årsresultat 6 3 113 567 2 896 960

Over før inger
Overført til /  fra egenkapital 3 113 567 2 896 960
Sum over før inger 3 113 567 2 896 960

Norges Musikkorps Forbund Side 2

https://sign.visma.net/nb/document-check/8c7ae8a6-f34b-43cf-95c9-25f62ea7ba27
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
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Balanse
Norges Musikkorps Forbund

Eiendeler Note 2020 2019

Anleggsmidler

Var ige dr i ftsmidler
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 1 579 162 415 734
Sum var ige dr i ftsmidler 1 579 162 415 734

Finansiel le anleggsmidler
Investeringer i datterselskap 12 500 000 0
Lån til foretak i samme konsern 12 1 600 000 0
Sum finansiel le anleggsmidler 2 100 000 0

Sum anleggsmidler 2 679 162 415 734

Omløpsmidler

Lager av varer og annen beholdning 685 058 887 008

Fordr inger
Kundefordringer 9 6 638 261 5 233 870
Andre kortsiktige fordringer 4 2 502 463 3 333 818
Fordring på regioner 3 0 269 989
Sum fordr inger 9 140 723 8 837 676

Bankinnskudd, kontanter o.l. 10 42 553 476 37 876 812

Sum omløpsmidler 52 379 257 47 601 497

Sum eiendeler 55 058 419 48 017 231
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Balanse
Norges Musikkorps Forbund

Egenkapital og gjeld Note 2020 2019

Egenkapital
Egenkapital 22 706 215 19 592 647

Sum egenkapital 6 22 706 215 19 592 647

Gjeld

Kor tsikt ig gjeld
Leverandørgjeld 829 973 1 131 335
Skyldig offentlige avgifter 2 199 257 2 450 413
Kortsiktig gjeld til regioner 3 1 396 598 507 866
Annen kortsiktig gjeld 8 27 926 376 24 334 970
Sum kor tsikt ig gjeld 32 352 204 28 424 583

Sum gjeld 32 352 204 28 424 583

Sum egenkapital og gjeld 55 058 419 48 017 231

Bergen, den
Styret i Norges Musikkorps Forbund

Rita Hirsum Lystad
President

Christian Børresen
Visepresident

Jørgen Foss
styremedlem

Vigdis Villanger
styremedlem

Birgitte Grong
styremedlem

Sverre Skjauff
styremedlem

Gina Cecilie Bredesen Russell
styremedlem

Erling Johan Landsverk Myrseth
styremedlem

Rebecca Selnæs
styremedlem

Karl Ole Midtbø
Generalsekretær
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NorgesMusikkorpsForbund 971 160 047
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk for små foretak.
Regnskapsprinsippene beskrivesnedenfor.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert
som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved
klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, korrigert for nedskrivninger og avskrivninger. Nedskrivning
foretasnår forskjellen mellom virkelig verdi og bokført verdi er vesentlig, og verdiforringelsen antas ikke å
være av forbigående karakter. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrivesplanmessig.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til
nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Inntekter
Inntekt regnskapsføresnår den er opptjent. Dette vil normalt være når varen er levert til kunden. Tjenester
inntektsføresetter hvert som de leveres. Inntektene regnskapsføresmed verdien av vederlaget på
transaksjonstidspunktet.

Kontingenter
Medlemskontingenter inntektsføresved utfakturering. Ved årsslutt blir det gjort en avsetning for ubetalte
kontingenter. Årets inntektsføring omfatter såledesbare de som faktisk har betalt åretskontingent.
Tilskudd / Støtte
Mottatte driftstilskudd og støtte bokføresbrutto og periodiseressammen med de kostnader tilskuddet er
ment å dekke. Investeringstilskudd er ført brutto i balansen og periodiseresover investeringens
økonomiske levetid som driftsinntekt.
Salg av medlemsforsikringer – regnskapsprinsipp
NorgesMusikkorpsForbund videreformidler medlemsforsikringer fra forsikringsselskapet Tryg. Kostnaden
til dette er ført som varekostnad og ikke til fradrag på inntektene slik god regnskapsskikk tilsier.
Bakgrunnen for dette er Lotteritilsynets fortolkning av regelverket for kompensasjon for merverdiavgift.

Kostnader
Kostnader regnskapsføressom hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke
er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier.
Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.

Pensjon
Innskuddsbaserte pensjonsordninger
Innskuddsbaserte pensjonsordninger periodiseres i henhold til sammenstillingsprinsippet ved at
pensjonspremien kostnadsføresnår den påløper.

Avtalefestet pensjon
Forbundet deltar i LO/NHO-ordningen som innebærer at alle ansatte kan velge å gå av med førtidspensjon
fra og med 62 år. Denne ordningen ble vedtatt avviklet i februar 2010.
Som erstatning for den gamle AFP-ordningen er det etablert en ny AFP-ordning. Den nye AFP-ordningen
er, i motsetning til den gamle, ikke en førtidspensjonsordning, men en ordning som gir et livslangt tillegg på
den ordinære pensjonen. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og
finansieresgjennom premier som fastsettessom en prosent av lønn. Regnskapsmessig behandles
pensjonsordningen som en tilskuddsplan i henhold til god regnskapsskikk for små foretak.

Varelager
Varelageret er vurdert til laveste av anskaffelseskost og antatt salgsverdi.
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NorgesMusikkorpsForbund 971 160 047

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning til tap gjørespå grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer.

Bankinnskudd, kontanter og lignende
Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato
som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Note 1 Anleggsmidler

Inventar Edb-utstyr Programvare
Anskaffelseskost pr. 01.01.20 579 627 1 499 459 284 151

+ Tilgang kjøpte driftsmidler 464 320 56 318
= Anskaffelseskost 31.12.20 579 627 1 963 779 340 469

Akkumulerte avskrivninger 31.12.20 574 726 1 477 737 301 359
= Bokfør t verdi 31.12.20 4 901 486 042 39 110

Årets ordinære avskrivninger 3 460 320 172 17 208

Økonomisk levetid 5 år 3 år 3 år

Webside
og logo

Sum

Anskaffelseskost pr. 01.01.20 127 979 2 491 216
+ Tilgang kjøpte driftsmidler 520 638
= Anskaffelseskost 31.12.20 127 979 3 011 854

Akkumulerte avskrivninger 31.12.20 78 870 2 432 693
= Bokfør t verdi 31.12.20 49 109 579 162

Årets ordinære avskrivninger 16 370 357 210

Økonomisk levetid 4 år

Note 2 Lønnskostnader ogytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor
Lønnskostnader 2020 2019
Lønninger 15 258 522 15 941 928
Arbeidsgiveravgift 2 237 243 2 447 942
Pensjonskostnader 898 482 887 285
Andre ytelser 1 143 971 1 301 766
Sum 19 538 218 20 578 921

Antall årsverk eksl. ansatte v/ regionskontorene 28,20 30,20
Antall årsverk ved regionskontorene 20,03 19,53
Sum 48,23 49,73

Lønn ansatte ved regionskontorene / refundert 13 701 193 12 991 762
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NorgesMusikkorpsForbund 971 160 047
Pensjonsforpliktelser
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapetspensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Antall personer som er omfattet av
ordningen var ved utgangen av året 52.
I tillegg har forbundet usikrede pensjonsforpliktelser knyttet til avtalefestet pensjon (AFP) som belastes
direkte over driften. Antall personer som er med i ordningen ved utgangen av året er 44.

Årets innbetalinger til pensjonsordninger utgjør: Sentralt Regionene Sum
Pensjonsavtaler 714 108 585 657 1 299 765
Avtalefestet pensjon 184 374 238 727 423 101
Sum 898 482 824 384 1 722 866

Ytelser t i l ledende personer Generalsekretær Styret
Lønn 1 051 801 504 273
Annen godtgjørelse 16 122 0
Sum 1 067 923 504 273

Godtgjørelse til styret omfatter presidentskap, styret og kontrollkomiteen.

Generalsekretær har gjensidig oppsigelsestid på 3 måneder. Dersom NMFbringer arbeidsforholdet til
opphør, eller arbeidstaker bringer arbeidsforholdet til opphør etter ønske fra forbundet, har
generalsekretær under nærmere vilkår rett til lønn i ytterligere 3 måneder.

Revisor
Kostnadsført honorar til revisor i 2020 utgjør 186 500,- (eksmva) og fordeler seg slik:
Lovpålagt revisjon 100 000
Attestasjonsoppdrag 67 500
Utarbeidelse årsregnskap 19 000

Note 3 Interne poster mot andre enheter i NMF

Kor tsiktige Fordr inger / Kundefordr inger 2020 2019
Nord-Norge 0 219 813
Trøndelag 0 16 107
Innlandet 0 34 069
Sum 0 269 989

Kor tsiktig Gjeld / Leverandørgjeld
Nord-Norge 242 360 0
Trøndelag 117 847 0
Innlandet 91 368 0
Nord-Vest 73 280 36 988
Rogaland 502 108 1 269
Sør 124 796 26 045
Hordaland 174 233 371 978
Øst 70 606 71 586
Sum 1 396 598 507 866
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Note 4 Tilskudd ogprosjektstøtte - fordeling

VO-midler Mva-komp Frifond Instrumentfond Totalt
Tildelt 19 100 948 48 878 682 19 168 650 13 815 000 100 963 280
NMFadminstrasjon -624 061 -488 870 -958 432 -690 750 -2 762 113
Til fordel ing 18 476 887 48 389 812 18 210 218 13 124 250 98 201 167

Driftstilskudd og prosjektstøtte 2020 2019
Administrasjonstilskudd 2 762 113 3 282 243
Driftstilskudd FUV/ Bufdir 7 604 713 6 060 433
Driftstilskudd NMR/ KUD 2 780 500 2 780 500

Mottatt Prosjektstøtte/ tilsagn
Gaveforsterkning, KUD 215 000 1 075 000
Møre og Romsdal Fylkeskommune 0 120 000
Norsk Musikkråd 340 000 180 000
KUD/ Loffstift - koronastøtte 2 172 956 0
KUD/ Kulturtanken 250 000 0
Prosjektstøtte LNU 300 000 0
Barne- Ungdomsog Familiedirektoratet 830 000 500 000
Kavlifondet 500 000 500 000
Sparebankstiftelsen DnB 1 950 000 2 350 000
Color Line 31 423 0
Prosjektstøtte Norec (Fredskorpset) 3 625 245 4 185 136
Voksenopplæring egne tiltak 28 000 68 200

Mottatt tilskudd, avsatt til bruk senere periode - 4 210 000 -833 334
bruk av avsatte midler mottatt tidligere 2 888 532 726 563
Sum 22 068 482 20 994 741
Mva-kompensasjon 1 773 351 2 611 061
Sum 23 841 833 23 605 802

Driftstilskudd og prosjektstøtte regnskapsføresbrutto og periodiseressammen med kostnader tilskuddet
er ment å dekke.
Estimert inntekt mva-kompensasjon for inneværende år er kr2 018 850,-, mottasneste regnskapsår.
Inntektsført mva-kompensasjon for foregående år var kr 2 490 300,-, mottatt ble kr 2 244 801,-.

Sponsor reklame og gaver
Rema1000 400 000 1 000 000
Norsk Noteservice 130 000 115 000
Yamaha Norge 116 000 165 000
Choice 0 45 000
Sum 646 000 1 325 000
Beløpene omfatter både sponsorstøtte gjennom annonsering og gaver.
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Note 5 Voksenopplæringsmidler

Ti lskudd 2020 2019

VOtilskudd Mottatt i året 75 % 13 817 142 13 963 224
VOtilskudd Mottatt etter årsskifte 25% 5 083 806 4 684 417
Tilretteleggingstilskudd mottatt etter årsskifte 200 000 114 624
Sum mottatt fra Folkeuniversitetet 19 100 948 18 762 265
Grunntilskudd -624 061 -620 873
Andel brukt til administrasjon - -518 000
Videreformidlet til arrangørene -18 049 832 -17 751 790
rest videreføres / - dekket av rest t idl igere år 427 055 -128 398

Note 6 Egenkapital

Egenkapital
Pr . 01.01.2020 19 592 647
Årets resultat 3 113 567
Pr . 31.12.2020 22 706 215

Note 7 Andre driftskostnader

Fordeling av posten andre driftskostnader etter formål: 2020 2019
Interne prosjekter 0 879 056
Lokal - og kontorkostnader 6 588 973 6 724 489
Honorar 2 889 202 2 649 362
Utgifter arrangement/medlemsstøtte 8 142 632 7 331 240
Reisekostnader 1 101 166 3 645 610
Andre kostnader 545 399 711 700
Tap på fordringer 424 432 -5 149
Sum 19 691 804 21 936 308
Årlig leie av lokaler er kr1 617 460,-.

Note 8 Annen kortsiktiggjeld
2020 2019

Vo- midler (til utdeling) 13 402 850 13 142 838
Instrumentfond (til utdeling) 169 862 276 686
Frifond (til utdeling) 618 568 876 436
Tryg-midler (til utdeling) 1 161 197 925 096
Avsatt til Prosjekter 7 323 869 5 690 864
Lønn og Feriepenger 2 756 378 2 747 872
Annen kortsiktig gjeld / påløpte kostnader 2 493 299 675 178
SUM 27 926 023 24 334 970
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Note 9 Kundefordringer

2020 2019
Kundefordringer til pålydende 6 655 261 5 250 870
- Avsetning til tap 17 000 17 000

Balansefør t verdi av kundefordr inger 31.12 6 638 261 5 233 870

Endring i avsetning til tap kundefordringer 0 -8 400
Realiserte tap kundefordringer 41 891 3 251
Avsatt tap Andre fordringer 382 541 0
Sum resultatfør te tap på krav 424 432 -5 149

Kostnadsført tap er klassifisert som annen driftskostnad i regnskapet.

Note 10 Bankinnskudd
Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 1 060 813 og dekker skyldig skattetrekk
pr 31.12

Note 11 Kontingentinntekter
2020 2019

Kontingent 2020, betalt 16 916 530 17 143 485
- Andel ovf regioner 8 240 583 8 212 993
+ NMFandel kontingent tidligere år 34 400 0
Inntektsført NMF 8 710 347 8 930 492

Note 12 Datterselskap, TSogFKV

Kontor -
kommune

Eier -
andel

Anskaffelses
kost

Andel
egenkapital

Andel
resultat

DS/ FKV/ TS
Styreportalen AS BERGEN 50,8% 500 000 -168 295 -98 144
Sum 500 000 -168 295 -98 144

NMFhar avtale om å yte lån til Styreportalen ASmed en ramme på kr 2 000 000. Det er avtalt 2 %rente,
løpetid 5 år med 2 årsavdragsfrihet. Pr 31.12 var kr 1 600 000 av avtalt lån gitt.
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        NMF      Forbundsstyret      27.04.2021      side 1  

 
 
 
ÅRSBERETNING 2020 
 
Organisasjonen Norges Musikkorps Forbund   
Norges Musikkorps Forbund (NMF) er musikkorpsenes interesseorganisasjon. 
Organisasjonen har sitt hovedkontor i Bergen. NMF har regionskontorene  
NMF Nord Norge, NMF Trøndelag, NMF Nordvest, NMF Hordaland, NMF Rogaland, 
NMF Sør, NMF Øst og NMF Innlandet.  
 
Antall medlemskorps ved utgangen av 2020 var 1 625 med totalt 56 052 
medlemmer.   
 
Virksomheten er forankret i organisasjonens vedtekter, landsmøtevedtak og 
strategisk plan. Disse regulerer også forbundsstyrets plattform. Hovedoppgavene 
den siste perioden har vært å bedre de økonomiske rammevilkår, 
organisasjonsutvikling, bedre service mot medlemmene, videreutvikle musikk og 
drill. 
 
NMF har et bredt og godt samarbeid med andre frivillige organisasjoner, offentlige 
myndigheter og våre sponsorer.  
 
 
Økonomi  
Årsresultat for 2020 pålydende kr. 3.113.567 disponeres slik: 
Beløpet overføres til NMFs ordinære egenkapital, som pr. 31.12.2020 er pålydende 
kr. 22.706.215.  Likviditetssituasjonen er god. 
 
I samsvar med regnskapslovens §3.3. bekreftes det at forutsetningen om fortsatt 
drift er lagt til grunn ved avleggelse av årsregnskapet. Forbundsstyret mener 
årsregnskapet gir et riktig bilde av organisasjonens eiendeler og gjeld, finansielle 
stilling og resultat. Det har ikke inntrådt noe etter regnskapsårets slutt som er av 
betydning for bedømmelsen av regnskapet.  
 
 
Ansatte og helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
NMF har totalt 48,23 årsverk. Disse fordeler seg med 28,2 på nasjonale oppgaver og 
20,03 på regionale oppgaver. 7 nasjonalt ansatte arbeider på samarbeidsprosjekt 
med Norec. Telling av årsverk er gjort som et snitt av ansatte 1. januar og 
31.desember.  
            
AMU har i perioden hatt spesielt fokus på sammensetning av AMU, 
medarbeiderundersøkelse, ansattsamling, valg av verneombud og 
prosessbeskrivelse rundt dette, koronasituasjonen herunder hjemmearbeid, 
smittevern og oppfølging av ansatte. 
 
Det har ikke vært noen tilfeller av arbeidsulykker eller skader i løpet av driftsåret.  
 
Sykefraværet har vært på 1,23 %. Det er grunn til å anta at dette er for lavt og det 
arbeides med å kartlegge registreringsrutinene.  Det er ingen forhold ved 
organisasjonen som påvirker det ytre miljø.  
 
Pr utgangen av året hadde NMF 49 ansatte og i tillegg 7 ansatte knyttet til 
samarbeidsprosjekt med Norec. Totalt 56 ansatte.  Av de 49 var 63% kvinner og 37% 
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menn. Kvinneandelen i administrative stillinger utgjorde 71%, mens kvinneandelen i 
lederstillinger utgjorde 43%.  
 
Gjennomsnittslønn for kvinner og menn i heltidsstillinger utgjorde henholdsvis  
kr. 533.306 og 623.533.  Selskapet har totalt 14 deltidsstillinger, av disse er 11 
kvinner.  Selskapet har som policy at arbeid av lik verdi skal gi lik lønn.  
 
Likestilling er ivaretatt i organisasjonen gjennom NMFs arbeidsgiverpolitikk og 
lønnspolitiske retningslinjer vedtatt i arbeidsmiljøutvalget. NMFs 
arbeidsgiverpolitikk bygger på følgende tre grunnpilarer: kompetanseutvikling, 
helse, miljø og sikkerhet (HMS) og lønn.  
 

Det er et mål med god kjønnsmessig balanse blant organisasjonens ansatte, både 
nasjonalt og regionalt. Bedriften arbeider for å fremme likestilling, sikre like 
muligheter og rettigheter og hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal 
opprinnelse, avstamming, hudfarge, språk, religion og livssyn.  
 
 
Fremtidsutsikter 
NMF vil fortsette sitt arbeid å fremme korpsmusikk og drill blant barn, ungdom og 
voksne i Norge og gjennom sitt internasjonale samarbeid. NMF er godt representert 
i viktige musikkorganisasjoner i Europa og Sør-Afrika.   
Forbundsstyret vil det neste året arbeide for å utvikle organisasjonen i henholdt til 
strategiplaner til beste for våre medlemmer.  
 
 
 

Bergen, 21 april 2021 
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Medlem av UHY International, en sammenslutning av uavhengige revisjons- og konsulentselskaper. 

Til Landsmøtet i Norges Musikkorpsforbund 
 
UAVHENGIG REVISORS BERETNING 2020 
 
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert Norges Musikkorpsforbund sitt årsregnskap som viser et overskudd på  
kr 3 113 567. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et 
sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter 
og gir et rettvisende bilde av foreningens finansielle stilling per 31. desember 2020, og av 
dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, 
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i 
henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 
årsregnskapet. Vi er uavhengige av foreningen slik det kreves i lov og forskrift, og har 
overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning 
er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 
 
Øvrig informasjon 
 
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i 
årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.  Vår uttalelse 
om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den 
øvrige informasjonen.   I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å 
lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig 
inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss 
under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. 
Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig 
feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 

Styret og generalsekretærs ansvar for årsregnskapet 

Styret og generalsekretær (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar 
med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik 
intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til foreningens evne til 
fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om 
fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at 
virksomheten vil bli avviklet. 
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Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god 
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som 
eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet 
kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på 
årsregnskapet.  

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 
 
Konklusjon om årsberetningen 
 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til 
anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og 
forskrifter. 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har 
funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk 
finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og 
oversiktlig registrering og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar 
med lov og god bokføringsskikk i Norge.  

 

Bergen, 3. mai 2021 
Revisorgruppen Hordaland AS 
 
 
Roger Sleire 
Statsautorisert revisor 
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NASJONAL KONTROLLKOMITE 

 

Kontrollkomiteen Side 1 
 

 

BERETNING FOR ÅRET 2020 

Kontrollkomitéens mandat er nedfelt i vedtektenes § 9.1, og i samsvar med vedtektene og 
vanlig praksis har komiteen gjennomført sine kontrolloppgaver gjennom beretningsåret 
2020.  

Komiteen har hatt tilgang til alle relevante dokumenter og protokoller, og det er gjennom-
ført møter med president og visepresident, generalsekretær og økonomisjef samt NMFs     
revisor.  

Revisorens rapport for årsoppgjøret er lagt til grunn for vår vurdering av den økonomiske     
situasjonen i organisasjonen. Ellers er sakspapirer, protokoller og samtaler med sentrale   
personer grunnlag for kontrollkomiteens vurderinger og konklusjoner. 

 

Med dette som bakgrunn vil kontrollkomiteen gi følgende uttalelse: 

1. RISIKOFAKTORER 
Kontrollkomiteen velger også denne gang å påpeke at enkelte prosjekter fortsatt  
vil ha usikre og variable faktorer som vil kreve god internkontroll og styring.  
Over tid har NMF innarbeidet gode rutiner for gjennomføring og styring av  
prosjekter, og kontrollkomiteen registrerer at dette til stadighet er på dagsorden  
i forbundsstyret og NMFs administrasjon.     
Når denne rapporten avgis er det fortsatt mye usikkerhet rundt Covid-19. 
Kontrollkomiteen registrerer god håndtering med fortløpende risikovurderinger  
i forhold til NMFs drift og aktiviteter gjennom 2020. 
Utover dette vil ikke kontrollkomiteen peke på andre risikofaktorer. 

 
2. VEDTAK PÅ LANDSMØTET 2018 OG 2020. 

Forbundsstyret har gjennomført eller har startet saksprosess knyttet til de vedtak 
landsmøtet gjorde i 2018 og 2020. Etterfølgende ledermøter er blitt gjennomført  
i henhold til landsmøtets intensjoner.  

 
3. SAKSUTREDNING OG PROTOKOLLER 

Sakspapirer og protokoller er fortløpende gjort tilgjengelige for kontrollkomiteen,  
 og komiteen kan følge prosessen i alle saker forbundsstyret behandler. 
 

4. FORBUNDSSTYRETS BERETNING FOR 2020 
Beretningen som forbundsstyret har avgitt, gir etter kontrollkomiteens oppfatning 
korrekt beskrivelse av utvikling og drift av NMF for beretningsåret 2020. 
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NASJONAL KONTROLLKOMITE 

 

Kontrollkomiteen Side 2 
 

 
 

5. REGNSKAP OG ØKONOMI 
Forbundsstyret legger fram et årsregnskap for 2020 som viser et årsresultat kr 3 113 567,-  
Dette overføres i sin helhet til NMFs egenkapital. 
 

6. EGENKAPITAL 
Kontrollkomiteen anser NMFs egenkapital som tilfredsstillende.   
Pr. 31.12.2020 utgjør egenkapitalen i NMF kr. 22 706 214,-  

 
7. INNMELDTE SAKER TIL KONTROLLKOMITEEN 

Kontrollkomiteen har i 2020 mottatt saker fra NMFs valgkomite, regioner og  
medlemmer i NMF. Dette gjelder saker hvor Kontrollkomiteen er bedt om å gi uttalelse 
eller råd sett i forhold til vedtekter, instrukser og allmenn praksis. 

 
8. INNSTILLING TIL LANDSMØTET 

Kontrollkomiteen vil innstille på at Landsmøtet godkjenner styrets beretning og   
regnskap for 2020. 

 

 
Mo i Rana 30. april 2021 

Norges Musikkorps Forbund 
Nasjonal kontrollkomite 

 

 

Frank Mathisen   Eirik Helland 
-leder-   -medlem 

    
Bjørg Odland   Oddgeir Øren 

-medlem-   -varamedlem- 
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A L L E  S N A K K E R  K O R P S

N o r g e s  M u s i k k o r p s  
F o r b u n d  s k a l  g j ø r e  
m u s i k k o r p s  t i l  e n  
a t t r a k t i v  f r i t i d s - 
i n t e r e s s e  f o r  a l l e  b a r n , 
u n g e  o g  v o k s n e . 
 
D e t t e  g j ø r  v i  v e d  å  s i k r e 
g o d e  v e k s t v i l k å r  f o r  
k o r p s e n e ,  t i l b y  a k t i v i - 
t e t e r  a v  h ø y  k v a l i t e t  o g  
s y n l i g g j ø r e  k o r p s e n e s  
b e t y d n i n g . 
 
G j e n n o m  v å r t  a r b e i d  e r  
v i  e n  s e n t r a l  b i d r a g s - 
y t e r  t i l  l i v s l a n g  l æ r i n g , 
ø k t  l i v s k v a l i t e t  o g  k u l t u r -
b y g g i n g  i  h e l e  l a n d e t .
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