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Referat styremøte 6/20 

Møte nr. 6/20 
Tid:   Onsdag 30.september kl 1530-1830 
 
Sted:   Videomøte 
 
Tilstede: Ingolf Rokseth, Bjørn Frode Hansen, Bente-Irene Finseth, Øyvind 

Berg, Hege Wold, Jenny Nordaune (1.vara), Geir Ulseth (DL) 
Forfall:   Erik Seem, Hilde Sveås 
 
  

 ( = 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: 24.september Årsmøte i Trøndelag Musikkråd (digitalt, Ingolf og 
Bjørn Frode), Steinkjerspæll 31.okt./1.nov. (Ingolf), Viggja Musikkorps 100 år 
1.november (Bjørn Frode) 

➢ Status TUK v/nestleder Bjørn Frode Hansen: gjennomført samling i Trondheim, 
spiller streamet konsert på Landsmøtet fra Kimen Kulturhus, planlagt samling i 
Namsos flyttes til Trondheim pga manglende tilgang til skoler i Namsos, planlegger 
tur til Basel sommer-21. 

➢ Aktivitetsplan pr.25.september 2020 (NB: NM Brass og Janitsjar 2021 avlyst)  
➢ Adm.oppdatering v/daglig leder gis i møtet: Steinkjerspæll går som planlagt (10 

voksenkorps/10 skolekorps), Drillutøverkurs Stjørdal 14.-15.nov går som planlagt 

(dagskurs uten overnatting og matservering), Hell Symposiene og 

Ungdomskonferansen går som planlagt, TM i Olavshallen går som planlagt med 

tilpasninger 

  
SAK 4/20: Status Landsmøtet 2020 (oppfølging)      

NMF Trøndelag skulle være vertskapsregion for Landsmøtet i NMF 2020. Det 
planlagte Landsmøtet på Scandic Hell i april ble avlyst pga situasjonen 
rundt korona-smitte. Nå arrangeres NMFs Landsmøte digitalt der regionene 
sitter samlet hver for seg i sin region, NMF Trøndelag vil være på Scandic 
Hell 9.-11.oktober. Styret fordeler saksordføreransvaret for 
landsmøtesakene i henhold til tidligere vedtak, og dette blir jobbet videre 
med i møtet. Vedlagt en powerpoint-presentasjon over alle saker med 
tildelt ansvar for de enkelte styremedlemmene, samt link til 
landsmøtepapirene utsendt fra administrasjonen i Bergen. 
 
Vedtak:  
NMF Trøndelag følger opp landsmøtesakene som drøftet i møtet. 

 

  
SAK 7/20: Regnskapsrapport pr 25.september      
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Regnskapsrapport pr.25.september var ikke klar og ble ikke lagt fram i 
møtet. Daglig leder orienterte om status. 
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. Steinkjerspæll og 
Drillutøverkurs er planlagt gjennomført i høst (se oppdatert aktivitetsplan).  
Ingen store bevegelser siden siste rapport i forrige møte. 
 
Vedtak: 
Orientering om regnskapsrapport pr 25.september 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. Arbeidsgruppen leder det 
videre arbeidet med handlingsplanen, og legger fram planer og videre 
arbeid i møtet. 
 
Vedtak:  
1.NMF Trøndelag jobber videre med Handlingsplan for NMF Trøndelag. 
2.Arbeidsgruppen delegerer oppgaver til styremedlemmene, der det skal 
være fokus på mål, delmål og tilhørende tiltak. 
3.Handlingsplanen skal forankres og bearbeides godt i styret og 
administrasjonen før den vedtas.  
4.Handlingsplanen skal vedtas av styret innen utgangen av 2020 

 
SAK 8/20: Eventuelt     
 
 
 
Ingolf Rokseth 
       (sign)             Geir Ulseth  
 Regionleder                                                           (sign) 
                                                           Daglig leder 


