Referat regionstyremøte NMF Innlandet
Møtenr.
Møtestart
Møteslutt
Sted

Nr. 4-2021
lørdag 11. september 2021 kl. 10:00
lørdag 11. september 2021 kl. 14:30
Regionkontoret, Fakkelgården, Lillehammer

Tilstede
fra regionstyret:

Liv Bjerke, John Harald Gartland,
Torhild Sørum, Guro Bakke (vara)
fra administrasjonen: Botolv Gjeldaker
Forfall:
Henning Søbakken, Solveig Aschehoug Morken, Andrea
Jansen, Aud Inger Erlien Dalløkken (vara) og Petter Dahl
(vara)
Godkjenning av innkalling
Vedtak:
Innkalling godkjent.
Godkjenning av saksliste
Vedtak:
Saksliste godkjent med to nye vedtakssaker. Sommerkurs 2022
(606/21) og signering av fakturaer over 100’ (605/21).
Referat fra regionstyremøte 5. juni 2021
Vedtak:
Referat godkjent.

Vedtakssaker
Saksnr.

Sakstittel

599/2021

Regnskap m/prosjektregnskap pr. 31.08.2021
DL gjennomgikk hovedpunktene i regnskapet.
Vedtak: Regionstyret tar regnskapet til etterretning.

600/2021

Medlemsundersøkelsen
Dette er en oppfølgingssak fra forrige styremøte. Det ble
gjennomgått en oppsummering av de åpne svarene,
Vedtak: De åpne svarene ble tatt til etterretning. Svarene på
undersøkelsen blir sendt ut på nytt til styremedlemmene.
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601/2021

Kommunikasjonsprosjekt NMF Innlandet (Aktiv Oppvekst i
Korps)
Regionleder orienterte om prosjektplanen og status pr. 11.09.21.
Vedtak: Regionstyret tar planen til etterretning.

602/2021

Høring – Kulturstrategi for Innlandet fylkeskommune 2021-2025
(2031)
Regionleder presenterte planen, og tanker rundt denne. Styrets
medlemmer hadde levert innspill på forhånd, og noen kom også i
møtet.
Vedtak: Administrasjonen sammenfatter innspillene, og sender
den inn til fylkeskommunen innen svarfristen 15. september.

603/2021

Frivillighetens år 2022 – NMF sin dag 4. juni
DL orienterte, og la frem forlag om at regionen må få til en
markering av dagen.
Vedtak: Administrasjonen planlegger en regional markering.
Korpsene i regionen oppfordres til å markere dagen i sitt
nærområde.

604/2021

Besøk av OrkesterEfterskolen fra Danmark pinsen 2022
DL orienterte om prosessen. HOKK var på besøk i Danmark høsten
2019, og det var planlagt at danskene skulle komme på gjenvisitt i
pinsen 2021. Pga. Covid-19 kunne dette ikke gjennomføres.
Planen er nå at de skal komme i 2022.
Vedtak: Administrasjonen jobber videre med saken. Det
planlegges at danskene tar del i markeringen av frivillighetens år,
og vår dag som er 4. juni, som er lørdagen i pinsen.

605/2021

Signering av fakturaer over 100’
DL orienterte om at økonomisjefen i NMF har tatt kontakt med
regionene angående et vedtak som ble gjort i forbundsstyret i
2016. Forslaget fra henne var at DL og økonomisjef skal signere
disse fakturaene.
Vedtak: DL og økonomisjefen i NMF signerer fakturaer over 100’.

606/2021

Sommerkurs 2022
Regionstyret drøftet hvordan kursplanen for 2022 skal se ut. Det
var liten påmelding på grått kurs, og ingen påmelding på
dirigentkuret.
Vedtak: Regionstyret ønsker samme kursplan som i 2021. Innkjøp
av bedre opptaksutstyr for streaming av konserter skal legges inn i
budsjettet for 2022.
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Orienteringssaker/referatsaker
Saksnr.

Sakstittel

607/2021

Orienteringssaker
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Korpsklynger
Sommerkurs 2021
Arbeidssituasjonen for de ansatte
HOKK
Instruktørkurs i drill
Blåsemafian på sommerkurs
Musikkonsulentstillingen
NMFs valgkomite (Landsmøte 2022)
UMM
Musikkonsulentsamling – Gardermoen 23. – 24. sept. 2021
Ledermøte NMF på Hell 25. – 26. sept. 2021
Strategidokumentet i NMF – prosess
Årsmøte i Norsk kulturskoleråd Innlandet 1. oktober 2021
KorpsCup Otta
JH-Cup Elverum
NM-Drill på Lillehammer 2022
Møteplan regionstyret 2021-2023

Administrasjonens innstilling:
Orienteringssakene tas til etterretning
Vedtak: Regionstyret tar orienteringssakene til etterretning.

Eventuelt
Saksnr.

Sakstittel

608/2021

Eventuelt
Ingen saker

NMF Innlandet, 17. september 2021
Referent: Botolv Gjeldaker

Liv Bjerke (sign.)
regionleder

Regionstyremøte  11.09.2021  side 3

Botolv Gjeldaker (sign.)
daglig leder
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