Referat regionstyremøte NMF Innlandet
Møtenr.
Møtestart
Møteslutt
Sted

Nr. 5-2021
lørdag 4. desember 2021 kl. 12:00
søndag 5. desember 2021 kl. 14:00
Quality Hotel Strand, Elvegata 3-4, 2815 Gjøvik

Tilstede
fra regionstyret:

Liv Bjerke, Henning Søbakken, John Harald Gartland,
Torhild Sørum, Aud Inger Erlien Dalløkken (vara), Andrea
Jansen (lørdag), Petter Dahl (vara, lørdag), Solveig
Aschehoug Morken (søndag)
fra administrasjonen: Botolv Gjeldaker, Kristin Børresen
Forfall:
Guro Bakke (vara), David Morton
Godkjenning av innkalling
Vedtak:
Innkalling godkjent.
Godkjenning av saksliste
En sak flyttes fra orienteringssak til vedtakssak.
«Strategidokumentet i NMF - prosess»
Vedtak:

Saksliste godkjent.

Referat fra regionstyremøte 11. september 2021
Vedtak:
Referat godkjent.

Vedtakssaker
Sakser.
609/2021

Sakstittel
Regnskap m/prosjektregnskap pr. 30.11.2021
DL gjennomgikk hovedpunktene i regnskapet.
Vedtak: Regionstyret tar regnskapet til etterretning.

610/2021

Budsjett 2022
DL la frem budsjettet for 2022.
Budsjettet ble lagt frem uten prosjekt 600 - NM korpsdrill 2022.
Her er mange ting som ikke på plass ennå.
Budsjettet ble ikke sendt ut i forkant av møtet, men regionstyret
ønsket at det sendes ut.
Vedtak: Regionstyret tar budsjettet som retningsgivende.
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611/2021

Kommunikasjonsprosjekt NMF Innlandet
Prosjektnavn: Aktiv Oppvekst i Korps
Liv presenterte prosjektet.
Skolekorpsene i hele landet har hatt nedgang de siste årene.
Bare de 3 siste åre har NMF Innlandet mistet 19 prosent av
medlemmene. Nedgangen har medført at NMF Innlandet vil ha
fokus på skolekorpsene, og har opprettet prosjektet «Aktiv
Oppvekst i Korps». Målet er å ansette en person i 60% stilling for å
jobbe med å styrke skolekorpsene.
Fysisk møte med diverse stiftelser planlegges starten av 2022.
Oppstart av prosjektet våren 2022.
Vedtak: Det jobbes videre med prosjektet.

612/2021

Sommerkurs 2022 – administrativ leder og musikalske ledere
Foreløpig lite søkere til stillingene. Administrasjonen la ikke fram
forslag til innstilling på dette møtet.
Vedtak: Administrasjonen jobber med å få flere søkere.

613/2021

Frivillighetens år 2022 – NMF sin dag 4. juni
Neste år er det Frivillighetens år og Norges Musikkorps Forbund
har valgt seg 4. juni som en dag vi skal feire frivilligheten! NMF
har invitert til en stor markering i Oslo. I tillegg er regionene
oppfordret til å lage regionale arrangementer. NMF Innlandet
inviterer til Korpsfest på Hamar 4. juni.
Vedtak: Adminstrasjonen sender ut invitasjon til markeringen før
jul. Oppfordrer i tillegg til lokale markeringer.

614/2021

Besøk av OrkesterEfterskolen fra Danmark pinsen 2022
Regionkorpset HOKK besøkte OrkesterEfterskolen i Danmark i
november 2019. I pinsen 2022 kommer OrkesterEfterskolen tilbake
hvor HOKK blir vertskap. Danskene vil være en gruppe på 60-80
deltagere. I forbindelse med NMF sin markering «Korpsfest 4. juni
2022», vil det bli satt opp en konsert med HOKK og
OrkesterEfterskolen.
Vedtak: Regionstyret tar dette til etterretning. Adm. jobber
videre med besøket

615/2021

Strategidokumentet i NMF – flyttet opp fra orienteringssak
Kan sees i sammenheng med sak 611/2021 prosjekt «Aktiv
Oppvekst i Korps».
Regionstyret besvarte i felleskapet en undersøkelse fra NMF på
nasjonal strategi for 2022-2026. Strategiplanen er i prosess.
Vedtak: Regionstyret mener at utkastet til den nasjonale
Strategiplanen for 2022-2026 er et godt utgangspunkt for å
produsere gode nasjonale og regionale handlingsplaner.
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Orienteringssaker/referatsaker
Saksnr.

Sakstittel

616/2021

Orienteringssaker
•

Korpsklynger
Blir løftet opp som vedtakssak på neste styremøte i
februar 2022, da det tidligere er vedtatt at vi skal ha
korpsklynger for skolekorps i alle regioner.

•

Arbeidssituasjonen for de ansatte
NMF har fått beskjed om hjemmekontor uke 49 og 50.
Ny musikkonsulent begynte 1. desember. 60 % stilling.

•

HOKK
Vi har gjennomført to samlinger i høst (sept. og november
2021). Ny dirigent for sesongen 2021-2023 er Maria Molund.
Regionkorpset består av ca. 55 musikere. Neste samling er
i februar 2022.

•

Instruktørkurs i drill
Vi har gjennomført de to siste kursdelene høsten 2021.
Kurstilbudet har vi annet hvert år for å få nok deltagere.
Neste Instruktørkurs i drill planlegges i 2023.

•

NMFs valgkomité (Landsmøte 2022)

•

UMM (Ungdommens Musikkmesterskap)
NMF vurderer en annen gjennomføringsmodell for
fremtiden.

•

Musikkonsulentsamling Gardermoen 23. – 24. september
2021
Botolv deltok.

•

Ledermøte NMF på Hell 25. – 26. september 2021
Liv, Henning og Botolv deltok.

•

Ansattesamling NMF i Bergen 21. – 22. oktober 2021
Botolv, Kristin og David deltok.

•

Stimuleringsmidler fra NMF høsten 2021
Det er vært to runder med stimuleringsmidler.
Midlene er tilselt fra forbundsstyret i NMF. I begge rundene
har NMF Innlandet fått tildelt kr 100.000,- pr gang, som er
blitt utdelt i sin helhet til korps i vår region som har søkt
stimuleringsmidler.

•

Revidering NMFs vedtekter
Det blir satt ned en styringsgruppe. Henning blir foreslått
fra vår region.
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•

Strategidokumentet i NMF – prosess
Flyttet opp til vedtakssak, Sak 615/2021.

•

Årsmøte i Norsk kulturskoleråd Innlandet 1. oktober 2021
John Harald deltok.

•
•
•

KorpsCup Otta
JH-Cup Elverum
NM i korpsdrill på Lillehammer 2022

•

Dialogmøte frivillige organisasjoner – Innlandet
fylkeskommune
Botolv deltok.

•

Landsmøte NMF i Bergen 22. – 24. april 2022
Botolv sender ut forespørsel til styret og vara, hvem har
mulighet til å delta.

•

Innlandsmesterskapene 2022
Drill har stor påmelding. Over 600 starter.
Musikkonkurransene har lavere deltagelse enn forrige
gang.
Spillerekkefølge trekkes 15. desember.

•

Avtale kommunene på Hedmarken HOKK
Får ikke fornyet avtalen. Tidligere blitt tildelt kr 75.000,per år i 3 år.

•

Møteplan 2021-2023
Botolv sender ut oppdatert møteplan.

Administrasjonens innstilling:
Orienteringssakene tas til etterretning
Vedtak: Regionstyret tar orienteringssakene til etterretning.

Eventuelt
Saksnr.

Sakstittel

617/2021

Eventuelt
Toneheim folkehøgskole har invitert til julekonsert i Vang kirke
16. desember. John Harald representerer NMF Innlandet.
Landsmøte 2024.
NMF oppfordrer regionene til å søke om å være vertskap.
Vi hadde sist gang i 2010.
Vedtak:
NMF Innlandet søker om å være vertskap for
Landsmøtet for NMF i 2024. Søknadsfrist 1. mars 2022.
Administrasjonen starter arbeidet.
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NMF Innlandet, 5. desember 2021
Referent: Kristin Børresen

Liv Bjerke (sign.)
regionleder
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Botolv Gjeldaker (sign.)
daglig leder

