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Protokoll regionstyre 

 
Møtenr:08/2021 
Dato: 22/10/2021 
Sted: Thon Hotel Bergen Airport, Kokstadvegen 3 

Dagsorden 
1) Åpning ved styret  
2) Godkjenning av innkalling  
3) Protokoll S7/2021 (Protokollen er vedtatt per e-post) 
4) Godkjenning av saksliste  

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

Saksliste – vedtakssaker 
Saksnr. 
 
23/2021 
 
 
 
 
 
24/2021 
 
 
 
 
 
25/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
26/2021 
 
 
 
 
 
 
 
27/2021 
 
 
 

Møtenr 07/2021 
 
Regnskap  
Gjennomgang og orientering av regnskapet pr 30. september 2021. 
 
Vedtak 
Regionstyret tar regnskapet til orientering.  
 
Hordablæsten 2021 – en økonomisk gjennomgang 
Se saksutredning. 
 
Vedtak 
Regionstyret vedtar innstillingen til administrasjonen.  
 
Fullmaktsmatrise for Hordaland 
Gjennomgang av forslag til fullmakts matrise for regionen som er foreslått av 
forbundsstyre.  
 
Vedtak 
Regionstyret vedtar foreslått fullmaktsmatrise for regionen. Regionstyret 
anmoder forbundsstyret om å ha en gjennomgang og tilpasse matrisen til 
dagens forretningsskikk.  
 
Styreinstruks 
Gjennomgang av styreinstruks.  
 
Vedtak 
Regionstyret tar styreinstruksen til etterretning. Regionstyret ber 
forbundsstyret om å oppdatere styreinstruksen med etiske retningslinjer og 
varslingsrutiner. 
 
Fordeling av verv innad i regionstyret 
Saksutredningen som ble lagt frem ble gjennomgått og det ble lagt fram ønske 
om en fornyelse. 
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28/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saksnr 
 
31/2021 
 
 
 
 
32/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
33/2021 
 
 

Vedtak 
Regionstyret ønsker en ny fordeling og oppsett av verv innad. Det blir opprettet 
5 arbeidsgrupper, samt en oversikt over dugnader hele styret deltar på. Gruppa 
kommunikasjon og samarbeid lager en skjematisk oversikt over 
arbeidsområdene til gruppene og hvilke styremedlemmer som er med hvor. 
 
Møteplan for 2022 
Se saksutredning 
 
Vedtak 
Regionstyret vedtar møteplan for 2022 
 

 
Saksliste – orienteringssaker  
Sakstittel 
 
Studieforbundet Livslang Lærings regionutvalg for Vestland 
Daglig leder er medlem av regionutvalget. Det er to møter i året, og mandatet 
er å representere egen interesse inn i regionutvalget. Utvalget samarbeider 
med VOFO.  
 
Ledersamlingen 
Samlingen ble gjennomført på Stjørdal 25. og 26. september. Deltakere fra 
Hordaland var Eivind H. Hermansen, Ole Irgens og daglig leder Janne Rabben. 
Det ble en flott og inspirerende helg, med gjennomgang av Frivillighetens år 
2022, PULSE og workshop til det pågående strategiarbeidet. En viktig sak som 
ble tatt opp var økonomi og informasjon om underslaget i NMR. Hvordan sikre 
at NMF har en trygg økonomistyring? En viktig del av dette arbeidet er 
fullmaktsmatrise.  
 
Trenerkurs Drill 
8. til 10. oktober ble det arrangert ulike trenerkurs i Drill på Sveio.  
Det var 13 deltakere på Ung Trener, 14 deltakere på Grunnkurs og 2 deltakere 
på Trener 2. Deltakerne skal også gjennom en teoretisk prøve etter kurset. 
Sveio Drill var teknisk arrangør for kurs helgen. Neste kurs helg blir satt opp i 
november. Mere info: Trenerkurs i Hordaland og RogalandNorges Musikkorps 
Forbund | Norges Musikkorps Forbund 
 
 
Administrasjonens innstilling: 
Orienteringssakene tas til orientering. 

 

                                  
Eivind H. Hermansen                                            Janne-Chr H Rabben 
Styreleder                                                            Daglig leder 

 
 
 
 
 

https://musikkorps.no/trenerkurs-i-hordaland-og-rogaland/
https://musikkorps.no/trenerkurs-i-hordaland-og-rogaland/
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Hordablæsten 2021 – økonomisk gjennomgang 
 
 Saksnr. 24/2021 
 Dato     22/10/21 
 Møtenr. 8/2021 
 Saksbehandler Janne-Chr. H. Rabben  
 
Innledning 
Hordablæsten 2021 ble i sak 10/2021 den 23.03.21 vedtatt å avlyse. Og det ble et flertall 
av korps (53 av 76) som ønsket en digital utgave. Den digitale utgaven ble gjennomført 24. 
og 25. april 2021.  
 
All fakturering for de 76 deltakerne var gjort før den 23. mars. De som valgte å ikke bli med 
på den digitale fikk refundert 100 % av påmeldingsavgiften.   
 
Saksutredning  
Spørsmålet som nå blir stilt er om vi skal redusere påmeldingsavgiften, siden vi 
gjennomførte en digital utgave og ikke et fysisk arrangement.  
 
De som var med på den digitale utgaven har betalt en påmeldingsavgift som om det skulle 
vært et fysisk arrangement. Gjennomsnittlig kr 5800 pr korps. Digitalutgaven for NM for 
skolekorps kostet kr 500 pr korps. Nå har vi en påmeldingsavgift inntekt på kr 308 000,-.  
 
Administrasjonens innstilling 
53 korps får ny påmeldingsavgift. 500 kr pr korps. Totalt blir påmeldingsavgift redusert fra 
kr 308 000 til kr 26500. Korpsene får mellomlegget de har betalt refundert.  
 
Det søkes om tilskudd hos Lotteri- og Stiftelsestilsynet for at Hordablæsten har mindre 
faktiske arrangementsinntekter enn vi budsjetterte med på grunn av covid-19 
(avlysningen). 
  
Vi har fått et tilskudd fra Vestland Fylkeskommune på kr 200 000,-. Vi må oppdatere 
rapporten vår til fylkeskommunen om vi velger å redusere påmeldingsavgiften, samt å søke 
tapt inntekt til Lotteri- og Stiftelsestilsynet. Hva utfallet av den rapporten blir – det vet vi 
ikke. 
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Fordeling av verv innad i regionstyret 
 
 Saksnr. 27/2021 
 Dato     22/10/21 
 Møtenr. 8/2021 
 Saksbehandler Janne-Chr. H. Rabben  
 
Innledning 
Det er en rekke oppgaver tilknyttet styrevervet. Noen av oppgavene er felles for alle 
styremedlemmer, og i tillegg vil hvert enkelt styremedlem få egne ansvarsområder.  
 
Saksutredning  
Forslag til oppgaveinndeling for hvert styremedlem 
 
Regionleder (Eivind H. Hermansen) 

- Ledersamlinger 
- Politisk kontakt 
- Regnskap og økonomi  
- Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune 
- Sponsoravtaler  
- Regionråd (leder, nestleder og administrasjonen)  
- NM brass 
- HordaAmatøren – 
- Sommerkurs  
- Kulturskolen 

 
Nestleder (Sara Hamre Sekkingstad)  

- Politisk kontakt  
- Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune  
- Sponsoravtaler  
- Regionråd 
- NM brass 
- HordaAmatøren 
- Sommerkurs 
- Kulturskole 
- Hordablæsten 
- Delta på ledersamlinger  

 
Styremedlem 1  

- NM brass  
- HordaAmatøren 
- Sommerkurs  

 
Styremedlem 2  

- Ungdomspolitisk arbeid  
- Hordaland Folkeakademi  
- NM brass  
- HordaAmatøren  
- Sommerkurs  
- Ung dirigent  

 
Styremedlem 3  

- Fordelingsutvalg Leif Olai Nilsens legat  
- Kongekorpset  
- NM brass  
- HordaAmatøren  
- Sommerkurs 
- Treblås  
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Styremedlem 4 
- Ungdomspolitisk arbeid  
- Hordaland barne - og ungdomsråd  
- Hordaland Ungdomskorps  
- NM brass  
- Sommerkurs  

 
Styremedlem 5  

- NM brass – 
- Regionting og konferanser  
- NM brass  
- Sommerkurs  
- Rekruttering/Inkludering  

 
Styremedlem 6  

- Drill  
- Hordablæsten  
- Vinterpokalen  
- HordaAmatøren  
- Regionting og konferanser 
- Sommerkurs 
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Møteplan for 2022 – NMF Hordaland 
 
 Saksnr. 28/2021 
 Dato     22/10/21 
 Møtenr. 8/2021 
 Saksbehandler Janne-Chr. H. Rabben  
 
Innledning 
I styreperioden legges det opp til seks ordinære styremøter i året.  
 
Saksutredning  
Oversikt over styremøter og hvilke temaer de skal inneholde er som følger:  
 

2022  
Møte 1 – 10. januar – Bergen Sentrum 

• Gjennomgang NM brass  

• Planlegge vårens aktiviteter og styrets oppgaver 

• Gjennomgang av årsregnskap 

• Status på styreoppgaver ihht 2 årsplan 
 
Møte 2 – 22. januar - Scandic Hell Hotel, Stjørdal 

• Status på styreoppgaver ihht 2 årsplan 

• Gjennomgang årsmelding 
 
Møte 3 – 14. mars – Bergen Sentrum 

• Gjennomgang av årsmelding 

• Gjennomgang av årsregnskap 
 
Møte 4 – 28. mars – Bergen Sentrum 

• Gjennomgang av saker til landsmøte 
 
Landsmøte 22.-24.april i Bergen 
 
Møte 5 – 13.juni – Bergen Sentrum 

• Revidert budsjett 

• Aktivitetsplan for sommer/høst 2022 

• Fordeling av oppgaver/representasjon 
 
Møte 6 – Styreseminar Solstrand 23.-24. september 

• Styreseminar med fokus på strategi  

• Oppstart av budsjettprosess 

• Gjennomgang aktivitetsplanen og innholdet i den 

• Regionting 2023 – forberedelse saker og praktisk gjennomføring 
 
Møte 7 – 14. november – Bergen Sentrum 

• NM brass året etter 

• Aktivitetsplan  

• oppgaver for styret våren året etter  

• Vedta budsjettet  

• Innspill til regiontinget 
 
Møte 8 – 12. desember –Bergen sentrum 

• Gjennomgang av foreløpig regnskap 

• Julemiddag 

• NM Brass 2023 


