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Protokoll regionstyre 

 
Møtenr:09/2021 
Dato: 06/12/2021 
Sted: Hotell Terminus 

Dagsorden 
1) Åpning ved styret  
2) Godkjenning av innkalling  
3) Protokoll S8/2021 (Protokollen er vedtatt per e-post) 
4) Godkjenning av saksliste  

                                                     
Til stede: Eivind H. Hermansen, Ole Irgens, Ellen Marie Blix, Roger Aalen, 
Kåre Stokke, Håkon Mjelstad. 
 
Forfall: Knut-Johan Onarheim, Sara Hamre Sekkingstad og Arve Lindgren 

Saksliste – vedtakssaker 
Saksnr. 
 
29/2021 
 
 
 
 
 
30/2021 
 
 
 
 
 
 
 
31/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32/2021 
 
 
 
 
 
 
 

Møtenr 08/2021 
 
Budsjett 2022 
Se saksutredning 
 
Vedtak 
Regionstyret vedtar fremlagt budsjett for 2022  
 
Give Music a Chance  
Se saksutredning.  
 
Vedtak 
Regionstyret vedtar at organisasjonen Give Music a Chance kan ha stand på 
Hordablæst arrangement uten noe kostnad. NMF Hordaland videreformidler 
også informasjon til våre medlemmer om denne organisasjonen.  
 
Gave ved jubileum fra NMF Hordaland 
En oppjustering av gave størrelse til:  
Kr 1500 ved 25 år 
Kr 2500 ved 50 år 
Kr 2500 ved 75 år 
Kr 5000 ved 100 år 
 
Vedtak 
Regionstyret vedtar en oppjustering av jubileumsgaver 
 
Feiring av 1000-årsjubileet for innføring av kristenretten på Moster 
Moster 24 AS har kommet med en forespørsel om NMF Hordaland kan være med 
å bidra inn mot jubileet.  
Se saksutredning og henvendelse.  
 
Vedtak 
Regionstyret vedtar innstillingen til administrasjonen.  
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33/2021 
 
 
 
 
 
 
34/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saksnr 
 
34/2021 
 
 
 
 
35/2021 
 
 
 
 
 
36/2021 
 
 
 
 
 
 
37/2021 
 
 
 
 
 
38/2021 

Landsmøte 2022 – innspill til saker 
Saken ble drøftet på møte. 
 
Vedtak 
Regionstyre ble enig om å legge frem sak til landsmøte om en fornying av NMF 
sin nettside: Musikkorps.no 
 
Høring av utkast til NMF strategi 2022-2026 
Alle regioner er blitt invitert til å komme med innspill på siste utkastet til 
strategi 2022-2026. 
 
Vedtak 
Regionstyret svarer på spørreundersøkelsen til Strategiutkastet, med en del 
tilleggskommentarer.  

 
Saksliste – orienteringssaker  
Sakstittel 
 
Representasjon 
Smørås Skoles Musikkorps – 50 år – 21. november-Eivind H. Hermansen 
Sæbø Skulemusikk – 50 år – 28. november – Sara H. Sekkingstad 
Hordvik Musikklag – 100 år – 27. november – Ellen Marie Blix 
 
Ung Dirigent 
Administrasjonen valgte å avlyse Ung Dirigent da det bare var 3 påmeldte. Vi 
ser at dette er et kostbart prosjekt, som generer mye arbeid til få personer. Vi 
kommer i 2022 til å satse på å utvide dirigentnettverket som favner flere korps 
og dirigenter, enn Ung Dirigent.  
 
Hordablæsten 
Påmeldingen til Hordablæsten er sendt ut, og pr 25.11 er det 20 påmeldte 
korps, 38 solister, 3 ensembler og 2 aspiranter. Påmeldingsfristen går ut 19. 
desember. Vi er godt i gang med planleggingen. Det kommer til å bli sendt ut i 
infobrevet en forklaring på hvorfor Hordablæsten blir i vinterferien i 2022. Det 
var ingen andre helger ledig hos Grieghallen.  
 
Kulturkonferansen Vestland 2021 
Det ble arrangert kulturkonferanse i Førde der det blei tematisert, gitt ulike 

vinkler og snakke sammen om det som skal være de felles romma våre – romma 

for kultur. Det var Vestland Fylkeskommune som var arrangør for konferansen, 

og NMF Hordaland var representerte ved daglig leder Janne Rabben.  

HUK samling og 40 års jubileumskonsert 
Det har blitt en tradisjon for HUK å holde samling på Strusshamn skole siste 
helgen i november med Strusshamn skoles musikklag som teknisk arrangør. Det 
ble en ordinær samling med overnatting og julebord for musikantene. Søndag 
28. november hadde HUK jubileumskonsert i en utsolgt Håkonshall. Sara Hamre 
Sekkingstad var konferansier. I tillegg til korpsets nåværende kunstneriske 
leder Arvid Anthun, hadde vi med oss gjestedirigenter som alle har vært 
kunstneriske ledere for HUK: Karl Ole Midtbø, Jan L. Jacobsen, Reid Gilje og 
Rune Hannisdal.  
 
Les mere her: HUK 40 år!Norges Musikkorps Forbund | Norges Musikkorps 
Forbund 
 
Administrasjonens innstilling: 
Orienteringssakene tas til orientering. 

 

https://musikkorps.no/huk-40-ar/
https://musikkorps.no/huk-40-ar/
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Budsjett for NMF Hordaland 2022 
 
 Saksnr. 29/2021 
 Dato     06/12/21 
 Møtenr. 9/2021 
 Saksbehandler Janne-Chr. H. Rabben 
 

Innledning 
 
For 2022 legger administrasjonen frem et budsjettforslag med negativt årsresultat på kr 
523`.  Det er et investeringsbudsjett, der organisasjonen satser penger i budsjettet til blant 
anna inspirasjonsseminarer, kompetanseheving av styrene, samt å kunne tilby satsing på 
kurs/konferanse til dirigentene. Det fremstilles at et eventuelt negativt underskudd i 2022 
blir dekket av NMF Hordaland sin egenkapital.  
 

Saksutredning 

 
2022 budsjetteres som et normalt år, men det er lagt inn ekstra midler fra egenkapitalen 
slik at vi kan få gjennomført prosjekter som skal stimulere til aktivert, inspirasjon og 
kvalitet i korpsene. Inntekter fra de største arrangementene som NM brass og HordaBlæsten 
har en nøktern fremstilling både med antall påmeldte og billettinntekter. For Hordablæsten 
budsjetteres det med 140`mindre i inntekter enn ved et vanlig år.  
 
Det er vedtatt å bevilge 400 000 kr fra Hovedutvalget for kultur, idrett og integrering, med 
endelig vedtak 16. desember i Vestland Fylkeskommune til NMF Hordaland og Nordvest. 
Dette er penger til inspirasjonsseminarer. Hordaland fører regnskap og vi deler bevilgningen 
50/50.  Hordaland planlegger 4 slike helger med inspirasjonsseminarer der vi bruker kr 200 
00 av vår egenkapital. Dette stemmer med vedtaket som er gjort på Regiontinget 2021.  
 
Midlene som ble tildelt fra Bergen Kommune til voksenkorps i Bergen i 2021 på kr 184000 
blir overført til 2022, pga at korona ikke tillot gjennomføringa av prosjektet.  På grunn av 
liten påmelding de siste årene har administrasjonen valgt å ikke satse videre på Ung 
Dirigent. 
 
Aktiviteter som Sommerkurs (-183`), Kongekorpset (-88`), HUBB (støtte) (-47`), og 
Hordaamatøren (-8`), landsmøte (-75`) er underskuddsprosjekter – som er budsjettert likt 
som i 2020. De har et samlet underskudd på 401`. Positive aktiviteter som Vinterpokalen og 
dirigentdagen er budsjettert veldig nøkterne.  
 
Administrasjon og styre er budsjettert med minus 202`.  
 
Det er forventet inntekter til prosjekts- og driftsstøtte fra Bergen kommune og Vestland 
fylkeskommune. I tillegg er det avsatt momskompensasjon, voksenopplæringsmidler og 
støtte fra stiftelsen Dextra. 
 
De største utgiftspostene for regionen er følgende: 

• Lønn og personalkostnader   

• Honorar  

• Lokalleie under arrangement (hovedsakelig konkurranser i Grieghallen) 

• Teknisk arrangør til arrangementer  
 
 
 
 
 

 



 
NMF Hordaland     Regionstyre      2021     side 4      musikkorps.no 
 

Give Music a Chance  
 
 Saksnr. 30/2021 
 Dato     06/12/21 
 Møtenr. 9/2021 
 Saksbehandler Janne-Chr. H. Rabben  
 
Innledning 
NMF Hordaland er blitt kontaktet av organisasjonen Give Music a Chance. De har levert en 
søknaden om å få bruke vårt nettverk til å spre informasjon om hva de gjør og deres 
organisasjon. Se søknad under. 
 
Saksutredning  
Her er søknaden: 
Give Music a Chance er en norsk frivillig organisasjon, opprettet i 2019, med det formål å 
samle inn brukte og ødelagte instrumenter og penger for Music Fund. 
Organisasjonen Give Music a Chance - Norway er registrert i enhets- og 
frivillighetsregisteret, har bankkonto og vipps nummer, og har laget en Facebookside som vi 
bruker som vår hoved kommunikasjonsplattform per i 
dag.  https://www.facebook.com/GiveMusicaChanceNorway.  Prosjektet har sitt utspring i 
en veldedig musikkfestival jeg organiserte i Belgia 2 ganger (i 2017 og 
2018) https://givemusicachance.eu/.  
 
Vår samarbeidspartner Music Fund er en belgisk humanitær organisasjon, som i 15 år har 
jobbet med to ting:  
 
1) samle inn brukte og ødelagte instrumenter, reparere dem og donere dem til utvalgte 
samarbeidspartnere som er musikkskoler i konfliktsoner/utviklingsland rundt om i 
verden (blant annet Palestina som er vårt fokusområde i 2022). 
 
2) lærer opp lokale ressurspersoner tilknyttet musikkskolene til å vedlikeholde og 
reparere instrumenter og dermed bygger bærekraftige prosjekter med overføring av 
kompetanse til lokalt nivå (disse personene viderefører også det de lærer til andre). 
 
Music Fund er en liten organisasjon, effektiv organisasjon (ca 2 årsverk) som etter hvert 
har bygget opp et stort nettverk av frivillige og støttespillere i flere land i Europa. De har 
samlet inn nesten 10,000 instrumenter, og reparert og donert ca 5,000 av disse til ca 20 
prosjekter.  
 
Her kan du lese mer om Music Fund og deres programmer: https://musicfund.eu/en/ og 
deres handlingsplan for 2021-2023 finner du her: https://musicfund.eu/wp-
content/uploads/2021/09/Annual-Report-2020_Strategy-2021-2023_ENG_interactive.pdf 
 
Vårt første initiativ gjennom Give Music a Chance var et samarbeid med Bergenfest i 2019 
hvor vi samlet inn inn ca 50 instrumenter og 7,500 kroner. I utgangspunktet skulle vi gjentar 
opplegget i 2020 (og 2021), men pga koronasituasjonen var ikke dette mulig. Vi skal delta 
igjen på Bergenfest 2022 og gleder oss veldig til det. 
 
Som diskutert hadde det vært utrolig om vi hadde fått anledning til å delta på 
Hordablæsten hvor vi kunne samle inn instrumenter fra deltagere. Dette vil kreve svært 
lite av NMF Hordaland utover å kommunisere om aktiviteten til deltagerne på Hordablæst 
og å gi oss tilgang til å sette opp et innsamlingspunkt i Grieghallen. Vi planlegger også 
samarbeid med UNOF Hordaland om deltagelse på Vestlandsfestivalen med en stand hvor 
vi samler inn instrumenter. Ønsket er å kunne kommunisere til deltagerne samt 
orkesterlederne/materialforvaltere i forkant slik at flest mulig får informasjon om 
muligheten til å donere et instrument. Det er særlig viktig å få samarbeid med orkester og 
korps da det er særlig denne type instrumenter som er etterspurt fra Music Fund og deres 
partnere. 
 

https://www.facebook.com/GiveMusicaChanceNorway
https://givemusicachance.eu/
https://musicfund.eu/en/
https://musicfund.eu/wp-content/uploads/2021/09/Annual-Report-2020_Strategy-2021-2023_ENG_interactive.pdf
https://musicfund.eu/wp-content/uploads/2021/09/Annual-Report-2020_Strategy-2021-2023_ENG_interactive.pdf
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VI ønsker også å samarbeide med 4Sound om å etablere et fast avleveringspunkt for 
brukte og ødelagte instrumenter, hvor det gjennom kommunikasjon og over tid, skal 
etableres en kjennskap blant folk at brukte og ødelagte instrumenter kan innleveres for 
gjenbruk gjennom å donere dem til Give Music a Chance/Music Fund hos 4Sound. Det er 
også ønskelig at GMAC kan gjenbruke brukt emballasje fra 4Sound i pakking av instrumenter 
som skal sendes ut til Music Fund.  
 
mvh, 
 
Christian Lund 
Styreleder i Give Music a Chance - Norway 
 
 
Administrasjonen sin innstilling:  
Dette er en fin anledning for NMF Hordaland å vise frem at vi støtter gjenbruk av 
instrumenter, samt at de kommer til nytte i land som ikke har instrumenter. Nå kan vi være 
med på å spre musikkglede utenfor våre landegrenser. Det er ingen kost som går med i 
samarbeidet, utenom administrativ tid for å dele informasjon om organisasjonen.   
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Feiring av 1000-årsjubileet for innføring av 
kristenretten på Moster 
 
 Saksnr. 32/2021 
 Dato     06/12/21 
 Møtenr. 9/2021 
 Saksbehandler Janne-Chr. H. Rabben  
 
Innledning 
Moster 24 AS har tatt kontakt med NMF Hordaland for å høre om vi vil være med å bidra inn 
mot feiringen i mai 2024. Moster 2024 AS skal skape et nasjonalt jubileum med barn og 
unge som hovedmålgruppe. 
 
Saksutredning 
Se vedlagt brev frå Moster 2024 AS 
 
Bidraget til NMF Hordaland blir å være med i en komite med korpsledere i Sunnhordaland 
for å planlegge og praktisk gjennomføre dagen: Onsdag 29. mai: Skulekorpsa i samarbeid 
med profesjonelle musikarar. 
 
Administrasjonen sin innstilling: 
Dette er en unik måte å få vist frem NMF i Sunnhordaland, som er et område vi ønsker å nå 
ut til. Omfanget av arbeidet er ikke helt skissert, men tenker at det er viktig at vi bidrar og 
setter av ressurser til dette i mai 2024.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


