NMF Trøndelag
Referat styremøte 3/21
Møte nr. 3/21
Tid:

Onsdag 9,juni kl 1600-1900

Sted:

Videomøte

Tilstede:

Ingolf Rokseth, Nina Moen Sælø, Geir Joar Werstad, Øyvind Berg,
Hege Wold (tilstede på sak 15), Erik Seem, Jenny Nordaune, Kåre
Moum (1.vara), Nina Kristin Nesset (2.vara), Ola Sivertsen Tveit
(3.vara, i starten av møtet), Geir Ulseth (DL)

Forfall:

Erik Seem
( = Vedlegg)

DAGSORDEN:
SAK 1/21:

Godkjenning av innkalling
Vedtak: Innkallingen godkjent

Ingolf

SAK 2/21:

Godkjenning av dagsorden
Vedtak: Dagsorden godkjent

Ingolf

SAK 3/21:
Referat og orienteringssaker
Alle
➢ Kort presentasjon av alle styremedlemmer og vararepresentanter
➢ Representasjon: 75 års jubileumskonsert Ranheim Skolemusikkorps (utsatt pga
korona), møte i Regionsrådet for Trondheimsregionen 18.juni (DL)
➢ Aktivitetsplan pr.1.juni 2021

➢ Trondheim kommunes instrumentfond, del 1: reparasjoner
➢ Adm.oppdatering v/daglig leder ble gitt muntlig i møtet

SAK 10/21

Regnskapsrapport pr.1.juni (presentert og gjennomgått i møtet)

Administrasjonen legger fram regnskapsrapport til hver styremøte. Pr.1.juni
er det få aktiviteter i årets 5 førte måneder som er gjennomført, og dette
ser vi godt i liten omsetning. Avlyste arrangementer er Hell Symposiene,
Ungdomskonferansen, TM voksenkorps, Tamburmajorkurs, NM Janitsjar
(nasjonalt arrangement). Delvis gjennomført med tilpasninger er TM
skolekorps, TM Drill, Regionting, TUK. Det har nå kommet en nasjonal
kompensasjonsordning som kan dekke både inntektstap og merutgifter som
en følge av korona-tiltak. Ved gjennomførte arrangementer er det satt en
kompensasjon på 70%, og for avlyste arrangementer er det satt 50%
kompensasjon. Administrasjonen vil nå legge inn søknader for alle våre
avlyste og koronatilpassede arrangementer i henhold til utlyste ordning
gjennom lottstift.no. Siden det ikke gis 100% kompensasjon må det
forventes et lite tap i henhold til budsjett for 1.halvår 2021. Det er
foreløpig ikke avklart hvilken kompensasjon NMF Trøndelag får fra nasjonalt
angående NM Janitsjar. Vi har mottatt drifts- og aktivitetstilskudd fra
Trøndelag Fylkeskommune for 2021 på kr 215.000,-, og fra Trondheim
kommune et driftstilskudd på kr 230.000,-. Disse tilskuddene er i tråd med
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budsjett. På bakgrunn av tilgjengelig informasjon pr.1.juni kan det anslås
et samlet tap i forhold til budsjett for året på kr 200.000 - 500.000,avhengig av hva vi får innvilget i kompensasjon. Likviditeten er god og adm.
mener vi har god kontroll på driften på tross av manglende omsetning.
Vedtak:
Regnskapsrapporten med orientering tas til etterretning.
SAK 11/21:

NMF: orientering om NMF organisasjon
NMF består av 8 selvstendige regioner og en nasjonal administrasjon i
Bergen. Det er en felles økonomimodell for hele NMF som regulerer hvilke
tjenester NMF nasjonalt yter til regionene, og hvor mye av kontingenten
hver enkelt region skal bidra med til nasjonal økonomi.
Organisasjonsmodellen blir presentert og gjennomgått på møtet.
Styreleder orienterte og gikk gjennom styreinstruksen for regioner i NMF.
Styreleder presenterte «Etiske Retningslinjer for NMF», og dette
dokumentet blir lagt fram for styremedlemmene for signering i neste møte.
Disse retningslinjene ligger på musikkorps.no og gjelder for alle i NMF.
Vedtak:
1.Organisasjonsmodellen med styreinstruks og etiske retningslinjer for NMF
tas til etterretning.
2.NMF Trøndelag oppnevner Hege Wold som varslingsanvarlig for regionen.

SAK 12/21:

Politisk arbeid i NMF

NMF har utarbeidet et dokument for politisk arbeid, vedlagt. NMF Trøndelag
ønsker å gjennomgå og prioritere innenfor dette arbeidet, og det foreslås å
nedsette ei arbeidsgruppe som utarbeider et forslag til styret.
Vedtak:
Regiontinget nedsetter ei arbeidsgruppe bestående av Erik Seem, Ingolf
Rokseth og Nina Moen Sælø

SAK 13/21:

Medlemsundersøkelsen i NMF

NMF har nylig gjennomført en medlemsundersøkelse (vedlagt), som skal
danne grunnlaget for videre prioritering av aktiviteter og tilbud. Videre
arbeid og analyser av funn i undersøkelsen presenteres og gås gjennom i
møtet. NMF Trøndelag har også vedtatt en handlingsplan som skal være en
guide i vårt regionale arbeid. Interessante funn i medlemsundersøkelsen
kan følges opp regionalt med egne undersøkelser hvis vi ser behovet for
det.
Vedtak:
NMF Trøndelag planlegger videre arbeid basert på medlemsundersøkelsen
og drøftingen i møtet.

SAK 14/21:

Korpsbygging i Trøndelag (drøftingssak)

Status i arbeidet som er skissert og planlagt i handlingsplanen for NMF
Trøndelag (vedlagt). Korpsbygging settes opp som fast sak på alle
styremøter.

SAK 15/21:

Trøndelag Ungdomskorps (TUK): organisering og gjennomføring

NMF Trøndelag har siden 2001 organisert og driftet et regionalt korps for
aldersgruppen 15-19 år. TUK er organisert med et eget styre som har
definerte oppgaver gjennom egne vedtekter, som drifter korpset i
samarbeid med daglig leder. Det kan være hensiktsmessig med en
gjennomgang av organiseringen av TUK, og det foreslås å tilknytte en
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produsentrolle som sammen med administrasjonen følger opp det daglige
arbeidet med TUK. Saken belyses mer i møtet.
Vedtekter og arbeidsliste vedlagt
Vedtak:
1.Regionstyret utnevner Jenny Nordaune fra regionstyret som styreleder i
TUK.
2.Regionstyret utnevner Bjørn Frode Hansen som styremedlem i TUK.
3.Daglig leder engasjerer en produsent som drifter TUK etter en nærmere
spesifisert arbeidsliste
SAK 7/21:

Eventuelt

•

Møteplan: 9.juni (videomøte), styreseminar 10.-11.september for
styret med vara og administrasjonen (Scandic Hell), 27.oktober
(Trondheim), 8.desember (julemøte)

Ingolf Rokseth
(sign)
Regionleder
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Geir Ulseth
(sign)
Daglig leder
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