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NMF Trøndelag  

Referat styremøte 6/21 

Møte nr. 6/21 
Tid:   Onsdag 8.desember kl 1600-1900 
 
Sted:   Fjordgata 1  
 
Tilstede: Ingolf Rokseth, Nina Moen Sælø, Øyvind Berg, Hege Wold, Jenny 

Nordaune, Geir Joar Werstad, Erik Seem, Kåre Moum (1.vara), Geir 
Ulseth (DL),  

 
 

 ( = Vedlegg) 

DAGSORDEN: 
 
SAK 1/21: Godkjenning av innkalling     Ingolf 
  Vedtak: Innkallingen godkjent 
 
SAK 2/21: Godkjenning av dagsorden     Ingolf 
  Vedtak: Dagsorden godkjent 
 
SAK 3/21: Referat og orienteringssaker     Alle 

➢ Ingen kommentarer til forrige referat 
➢ Representasjon, planlagt og avholdt: Støren Musikkorps 125 år 13.november (Hege 

Wold), Hommelvik Musikkorps 100 år 13.november (Kåre Moum), TUK 
Jubileumssamling 13.-14.november (Ingolf Rokseth, Jenny Nordaune, Nina Moen 
Sælø, Geir Ulseth, Håvard Hinsverk), Arbeidernes Musikkorps 100 år 20.november 
(Geir Ulseth), Ranheim Skolemusikkorps 75 år 17.november (Ingolf Rokseth, Jenny 
Nordaune), Hordaland Ungdomskorps 40 år 28.november (Jenny Nordaune), Hell 
Symposiene og Ungdomskonferansen 21.-23.januar 2022 (hele styret + adm.), 
Ledersamling NMF 22.-23.januar 2022 (Ingolf Rokseth og Nina Moen Sælø) 

➢ Aktivitetsplan pr.8.desember 2021       
➢ Status TUK v/Jenny Nordaune: gjennomført jubileumshelg 13.-14.november, jobbes 

med tekniske arrangører til samlinger våren-22, samarbeid med korps fra Basel er 
foreløpig avlyst vår-22 

➢ NMFs styringsdokumenter, oppfølging fra tidligere møte v/Øyvind Berg: basert på 
fullmaktsmatrise i NMF skal NMF Trøndelag endre litt i Brønnøysundregistrene 

➢ Adm.oppdatering v/DL  

  

  
SAK 10/21: Regnskapsrapport pr.1.desember               

Administrasjonen har søkt om kompensasjon for avlyst NM Janitsjar 2021, 
men vi venter på svar fra Lotteritilsynet. Men ut ifra retningslinjene for 
ordningen må det forventes et inntektstap i forhold til budsjett på 2-300’. 
Regnskapet er avstemt så godt det er mulig fram til 1.desember, men det 
mangler fortsatt en del føringer som kommer på plass i løpet av desember 
måned (VO-midler og momskompensasjon). Prognose for året vil ligge noe 
under budsjett. 
Vedtak: 
Regnskapsrapporten med orientering tas til etterretning. 
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SAK 12/21: Politisk arbeid i NMF (oppfølging, drøftingssak)    

NMF har utarbeidet et dokument for politisk arbeid, tidligere utsendt. NMF 
Trøndelag ønsker å gjennomgå og prioritere innenfor dette arbeidet, og 
styret har oppnevnt ei arbeidsgruppe bestående av Erik Seem, Ingolf 
Rokseth og Nina Moen Sælø, som utarbeider forslag for videre arbeid til 
styret. Karsten Selseth Landrø er invitert inn som «gjest» og bidragsyter i 
forhold til arbeidet med refusjon av dirigentutgifter for skolekorps. Det 
planlegges nå en idemyldring omkring refusjon av skolekorpsdirigent-
utgifter med skolekorpsene i Trondheim, prosjektgruppa og adm. jobber 
videre med dette. 
 
Vedtak: 
Det er en intensjon om å bruke våre aktiviteter, konkurranser og 
konferanser, som møteplasser med både politikere og administrasjon i 
kommunene og på fylkesnivå. Dette arbeidet intensiveres og planlegges av 
arb.gruppen i samarbeid med adm. i NMF Trøndelag. 
 

 
SAK 14/21: Korpsbygging i Trøndelag (oppfølging, drøftingssak)    

Status i arbeidet som er skissert og planlagt i handlingsplanen for NMF 
Trøndelag. Korpsbygging settes opp som fast sak på alle styremøter. 
Adm. har gjennomført en inspirasjonskveld med skolekorpsene i Verdal, der 
også korpsbygger i NMF, Per Einar Fon deltok, sammen med prosjektleder i 
Verdal kommune og rektor på kulturskolen. Arbeidet følges opp videre av 
adm. 
 
Vedtak: 
Styret viderefører arbeidet som drøftet i møtet 
 
 

SAK 15/21: Landsmøtet 22.-24.april 2022 (drøftingssak)  
NMF arrangerer landsmøte i Bergen 22.-24.april 2022. Styret i NMF 
Trøndelag ønsker allerede nå å sette fokus på aktuelle saker som kan være 
aktuelle til landsmøtet. Evt. forfall til LM meldes inn til adm. så snart som 
mulig for å planlegge best mulig. 
 
Vedtak:  
Styret drøftet saken i møtet, og styreleder orienterte om framdriftsplanen 
for saksgang i forkant av landsmøtet 

 
SAK 16/21: Budsjett NMF Trøndelag 2022    

Administrasjonen legger fram et budsjettforslag for neste år. Alle kjente 
faktorer om personell og aktiviteter, samt støtteordninger og driftstilskudd 
er tatt med. Det er videreført en satsning på korpsmøter/korpsbygging i 
henhold til tidligere vedtak og prioriteringer. Økt prosentsats for regionale 
kontingentinngang forventes ikke å gi økte inntekter pga nedgang i 
medlemstall. Økt momskompensasjon fra regjeringen vil gi en liten økt 
inntekt. Signaler fra regjeringen om videreføring av eventuelle 
støtteordninger for avlyste eller delvis gjennomførte aktiviter grunnet 
lokale, regionale eller nasjonale koronatiltak gir oss nok grunnlag til å 
planlegge for gjennomføring av alle våre prosjekter og aktiviteter. NM 
Janitsjar er kommet tilbake til regionalt regnskap av tekniske og praktiske 
årsaker, men er fortsatt et nasjonalt prosjekt der NMF Trøndelag er teknisk 
arrangør. Det er budsjettert med et lite positivt resultat, som ligger på ca 
2,5% av omsetning. Adm. forventer et noe svakere resultat enn budsjettert 
for 2021, det kan forventes koronatiltak også i 2022, og det er derfor ikke 
handlingsrom for nye store satsinger i 2022.  
 
Vedtak: 
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Styret vedtar det framlagte budsjettet med et overskudd på kr 279.346,- 
 

 

SAK 17/21: Strategiplan for NMF, høringsutkast      
Regionstyret er bedt om å gi en uttalelse til framlagt forslag til ny 
strategiplan for NMF. Styret går gjennom denne i møtet, og fyller ut 
høringsuttalelse til arbeidsgruppen i NMF. 
 
Vedtak: 
Styret sender inn høringsuttalelse til NMFs nye strategiplan som drøftet i 
møtet. 

 
 
SAK 7/21: Eventuelt 

• NMF Trøndelag søker om å få arrangere Landsmøtet 2024 

• Ref. tidligere møte: varslingsrutiner i NMF, kort orientering av 

Ingolf Rokseth 

• Møteplan: 2021: 8.desember (julemøte, Trondheim), 2022: 

18.januar (Trondheim), 2.mars (Steinkjer), 7.april (Trondheim), 

Landsmøte 22.-24.april (Bergen) 

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


