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Referat styremøte 5/20 

Møte nr. 5/20 
Tid:   Onsdag 26.august kl 1530-1830 
 
Sted:   Videomøte (se egen møteinnkalling) 
 
Tilstede: Ingolf Rokseth, Bjørn Frode Hansen, , Øyvind Berg, Hilde Sveås, Erik 

Seem, Hege Wold, Jenny Nordaune (1.vara), Geir Ulseth (DL) 
Forfall: Bente-Irene Finseth 
 
  

 ( = Vedlegg) 

DAGSORDEN: 
 
SAK 1/20: Godkjenning av innkalling     Ingolf 
  Vedtak: Innkallingen godkjent 
 
SAK 2/20: Godkjenning av dagsorden     Ingolf 
  Vedtak: Dagsorden godkjent 
 
SAK 3/20: Referat og orienteringssaker     Alle 

➢ Representasjon: adm. har vært tilstede på Dirigentuka i Stavanger 10.-14.august, 
Frivillighetskonferansen digitalt (Ingolf/Bjørn Frode). 

➢ Status TUK v/nestleder Bjørn Frode Hansen: supplerende prøvespill digitalt, 8 av 15 
har fått tilbud om plass, 51 medlemmer totalt pr.dato, første samling er flyttet til 
Trondheim på Rosenborg skole uten organisert overnatting, kort status om planlagt 
aktivitet fram til sommer 2021 

➢ Aktivitetsplan pr.20.august 2020      
➢ Adm.oppdatering v/daglig leder ble gitt i møtet: stor fokus på oppstart og 

utfordringer i korpsene angående tilgang på øvingslokalene, sjekker VO lovens 

forskrift med NMFs jurister, planlegging av kommende aktiviteter, vurderer 

fortløpende digitale korpsmøter med ulike aktuelle tema for korpsene. 

  
SAK 4/20: Status Landsmøtet 2020 (oppfølging)    

NMF Trøndelag er vertskapsregion for Landsmøtet i NMF 2020. Det planlagte 
Landsmøtet på Scandic Hell i april ble avlyst pga situasjonen rundt korona-
smitte. Nå planlegges det å arrangere NMFs Landsmøte på Scandic Hell 9.-
11.oktober, med samme innhold som tidligere planlagt. Styret fordeler 
saksordføreransvaret for landsmøtesakene i henhold til tidligere vedtak, og 
dette blir jobbet videre med i møtet. Det skal være et møte med 
regionledere og forbundstyret mandag 31.august for å vurdere alternative 
digitale gjennomføringer for Landsmøtet pga pågående korona-situasjon. 
 
Vedtak:  
1.NMF Trøndelag følger opp landsmøtesakene som drøftet i møtet. 
2.NMF Trøndelag avventer endelig vedtak i forbundstyret om 
gjennomføringsmodell for Landsmøtet. 

 

  
SAK 7/20: Regnskapsrapport pr 25.august      

Regnskapsrapport pr.25.august legges fram i møtet. 
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Adm.bemerkning: Hell Symposiene, Ungdomskonferansen og TM i 
Olavshallen er gjennomført så langt i 2020. NM Janitsjar, TM Drill og 
Sommerkurs er avlyst, og kompensert i henhold til budsjett gjennom 
regjeringens tilskuddspakke for frivilligheten. Landsmøtet i NMF er utsatt 
(se oppdatert aktivitetsplan). Ingen store avvik i forhold til budsjett, og det 
kan forventes et årsresultat i henhold til budsjett. 
 
Vedtak: 
Regnskapsrapport pr 25.august tas til etterretning. 

 
 

 
   
 
   
SAK 17/20: Handlingsplan for NMF Trøndelag (oppfølging) 

Styret har tidligere oppnevnt en egen arbeidsgruppe som skal legge fram et 
forslag til Handlingsplan for NMF Trøndelag. Styreleder Ingolf Rokseth leder 
det videre arbeidet med handlingsplanen, og legger fram planer og videre 
arbeid i møtet. 
 
Vedtak:  
NMF Trøndelag jobber videre med Handlingsplan for NMF Trøndelag som 
drøftet i møtet. 

 
SAK 8/20: Eventuelt     

• Adm.vurderer en skylagring for styredokumenter 

• Møteplan styremøter 2020: 30.sept. 

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


