NMF Trøndelag
Referat styremøte 4/21
Møte nr. 4/21
Tid:

Fredag 10.september kl 1700-2000

Sted:

Scandic Hell

Til stede:

Ingolf Rokseth, Nina Moen Sælø, Øyvind Berg, Hege Wold, Erik
Seem, Jenny Nordaune, Ola Sivertsen Tveit, Geir Ulseth (DL),
Håvard Hinsverk (adm.), Mari Malm Mørkved (adm.)

Forfall:

Geir Joar Werstad, Kåre Moum, Nina Kristin Nesset
( = 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
➢ Kommentarer til forrige referat (alle)
➢ Representasjon, planlagt og avholdt: Ledermøte NMF Scandic Hell 25.26.september (Ingolf Rokseth og Nina Moen Sælø), Halsen Musikkforening 100 år
2.oktober (Geir Ulseth), Møteplassen Steinkjer 23.oktober (adm. + Jenny
Nordaune), Steinkjerspæll 30.-31.oktober (Ingolf Rokseth), Støren Musikkorps 125
år 13.november (Hege Wold), Hell Symposiene og Ungdomskonferansen 21.23.januar 2022 (hele styret + adm.), Ledersamling NMF 22.-23.januar 2022 (Ingolf
Rokseth og Nina Moen Sælø)
➢ Aktivitetsplan pr.10.september 2021

➢ Status TUK v/Jenny Nordaune, gjennomført prøvespill og opptak av nye
medlemmer, totalt 50 musikanter fra 13 forskjellige kommuner, samling i Børsa
17.-19.september, jubileumskonsert i Kimen i november, planer om samarbeid med
korps fra Basel vår-22, TUK planlegger tur til Basel vår/sommer-23, det blir jobbing
med sponsor og ekstern finansiering framover
➢ Trondheim kommunes instrumentfond, del 2: innkjøp av nye instrumenter
(orientering v/saksbehandler Mari Malm Mørkved), AU tar saksbehandling med
fordeling av midlene
➢ Ledermøtet i NMF 25.-26.september, aktuelle saker i NMF (Ingolf Rokseth, adm.)
➢ Adm.oppdatering v/adm. ble gitt i møtet: sommerkurs (gult 105, rødt 50?, blått 39,
svart 73, grått 53),

SAK 10/21

Regnskapsrapport pr.10.september (presenteres i møtet)

Administrasjonen har søkt om kompensasjon fra regjeringens koronatiltak
for avlyste og delvis gjennomførte aktiviteter for våren 2021, og fått tildelt
totalt kr 546’ for regionens egne aktiviteter (NM Janitsjar er ikke med her).
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Sommerkurs 2021 er gjennomført, og det er søkt om kompensasjon for
merutgifter og tapte inntekter, bl.a. som følge av avlyst Svart kurs og delvis
refusjon av kursavgift. Det anslås at vi vil få kr 338’ i kompensasjon. Siden
det ikke gis 100% kompensasjon må det forventes et lite tap i henhold til
budsjett for året 2021 totalt sett. Det er foreløpig ikke avklart hvilken
kompensasjon NMF Trøndelag får fra nasjonalt angående NM Janitsjar.
Adm. har opprettet kundeforhold i Hegra Sparebank, der vi bl.a. får låne
gratis betalingsterminaler til alle våre regionale og nasjonale
arrangementer, noe som vil gi oss en anslått besparelse pr år på kr 810.000,-. Likviditeten er god og adm. mener vi har god kontroll på driften
på tross av manglende omsetning, men med kompensasjonsmidler.
Vedtak:
Regnskapsrapporten med orientering tas til etterretning.
SAK 14/21:

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

SAK 7/21:

Eventuelt

•

27.oktober (Trondheim), 8.desember (julemøte)

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