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Referat Regionstyremøte NMF Rogaland 
 
 
Dato 23.09.2021 
Møtenr. 7 
Sted Videomøte - Zoom 

 
Tilstede  
Fra Regionstyret Ralf B. Husebø, Cesilie M. Olsen, Liv Elgheim, Gunn Marit Solli, 

Astrid H. Ove, Gudny Drangeid, Leif Helge Olsen, Marius Eie 
Barka, Martha Rødde (sak 69-73), Kenneth Stokness, Egil 
Johannessen (sak 69-76) 

Fra administrasjonen Lilli Anne J. Grong og Jonas S. Rogne (sak 71 og 73) 
Fra kontrollkomitéen  
Forfall  

 
 

Godkjenning 
Innkalling godkjent. 
Agenda godkjent. 

 

Referatsaker 
69/21 Orientering fra administrasjonen 
Siden forrige regionstyremøte har administrasjonen arbeidet med:  

• Opprydning, oppfølging og evaluering av sommerkurs og Dirigentuka.  
• Daglig leder: UMM, Strategiarbeid, Korpskonferanse, styresaker, True(t) 

Sound  
• Musikkonsulent: Rogaland Ungdomskorps, strategiarbeid for ansatte, 

deltakelse nettmøte Frivillighet Norge ang. Vår dag! 
 
Vedtak: 
 Orienteringen tas til etterretning.  
 

Drøftingssaker 
 
 

69/21 Ledermøte 

Ledermøte arrangeres på Hell, Stjørdal 25.-26. september. Fra regionstyret deltar 
regionleder Ralf B. Husebø og styremedlem Liv Elgheim. Daglig leder Lilli Anne J. Grong 
deltar også.  
 

Vedtak:  
Agenda til Ledermøte ble gjennomgått. Regionstyrets representanter tar med seg innspill 
fra drøftingen til Ledermøtet.   
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70/21 Vår dag! Frivillighetens år 
Korpsenes dag er 4. juni.  
NMF Øst i samarbeid med nasjonalt kontor arrangerer et signalarrangement i Oslo (et 
arrangement som er flyttet fra 2020). Det oppfordres til aktivitet i regionene.  
 

Vedtak:  
1. Saken ble drøftet i regionstyret.  
2. NMF Rogaland skal arrangere et større arrangement i Sandnes eller Stavanger.  
3. Saken tas opp på distriktsmøtene for å få innspill fra korpsene.  
4. Samlingsleder for RUK, Cesilie M. Olsen, hører om RUK- musikantene er interessert i å 
spille konsert.  
5. Saken tas opp igjen på neste regionstyremøte.  
 

Vedtakssaker 
 

71/21 Evaluering sommerkurs 
Evalueringen fra deltakere og engasjerte til årets sommerkurs ble gjennomgått i møtet.  
 

Vedtak: 
1. Evalueringen tas til etterretning 
2. Regionleder Ralf B. Husebø tar kontakt med de som har gitt muntlig 

tilbakemelding ang. solist på svart kurs avslutningskonsert, og ber dem sende en 
skriftlig henvendelse med sine argumenter slik at saken kan styrebehandles på et 
regionstyremøte tidlig 2022.  

 
 

72/21 UMM 
Søndag 14. november arrangeres Ungdommens Musikkmesterskap i Sandnes Kulturskole.  
UMM er et samarbeid mellom Norsk Kulturskoleråd, Norges Musikkorps Forbund og 
Musikkpedagogene Norge.  
 

Vedtak: 
Fra NMF Rogaland stiller Ralf B. Husebø, Egil M. Johannessen, Gunn Marit Solli og Liv 
Elgheim.  

 
 

73/21 Rogaland Ungdomskorps  

Status besetning 
RUK teller 42 musikanter. Opprinnelig 45 etter opptak. 12 medlemmer er nye ved 
sesongstart. Av ulike årsaker har 3 musikanter på kornett/trumpet valgt å takke for 
seg allerede før første samling. Saken ble drøftet i møtet.  
 
I saken ble også endring av modell for prøvespill og tur til Polen diskutert.  

 
Vedtak: 

1. I løpet av høsten åpnes det opp for rekruttering av kornett/trompet, trombone og 
slagverk til RUK. Regionstyret kan foreslå musikanter til musikkonsulent Jonas S. 
Rogne.  

2. Prøvespill til Rogaland Ungdomskorps flyttes til før sommerferien, men med et 
sekundæropptak på sommerkursene.  
a) Prøvespill settes opp i Haugesund og i Stavanger. Det er også mulig å prøvespille 
via video.  
b) Samlingsleder deltar på prøvespillene før sommerferien.  
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c) Informasjonen om prøvespill må nå ut til aktuelle musikanter i alle 
medlemskorps ved flyer på RM, direkte informasjon til musikanter i aldersgruppen. 

3. Det planlegges tur til Polen påsken 2022.  
a) Det etableres en turkomité bestående av samlingsleder, representant fra 
regionstyret og støtte fra administrasjonen.  
b) Gudny Drangeid er regionstyrets representant i turkomitéen.   

 

74/21 Endring i tildeling av fylkeskommunalt tilskudd 
Rogaland Musikkråd tildeler fylkeskommunale midler til musikkorganisasjonene i fylket. 
Retningslinjer for ny modell er utarbeidet, og administrasjonen ble orientert om modellen 
september 2021. Ny modell vil føre til en nedgang i utbetaling av tilskudd på 15 % (kr 
70 000,-) for NMF Rogaland.  
 

Vedtak: 
1. Regionleder og daglig leder sender en henvendelse til Rogaland Musikkråd med 

klage på ny modell. 
2. Regionleder og daglig leder ønsker et møte med styreleder og daglig leder i 

Rogaland Musikkråd.  
 

75/21 JAN-AM 2021 
Jan-Am arrangeres i Atlantic Hall 27. november 2021. Planleggingen er i gang. Dommerne 
som fikk forespørsel i 2020 som ble avlyst, har fått forespørsel til årets arrangement.  
 
Det er påmeldt 8 korps til konkurransen:  
Odda Musikklag 
Sverre Sigurdson Musikkorps 
Egersund Musikkorps 
Haugesund Janitsjarorkester 
Øystese Musikklag 
Jernbanens Musikkorps Stavanger 
Stavanger Musikkorps av 1919 
Stavanger Janitsjar 
 

Vedtak: 
1. Det planlegges for å arrangere konkurransen som normalt.  
2. Grongband får forespørsel om å spille til fest etter middag.  

 
 

76/21 Handlingsplan 
Styreseminaret kom langt i utarbeidelsen av ny handlingsplan. Administrasjonen har hatt en 
gjennomgang og dette forslaget ble gjennomgått i møtet.  
 

Vedtak: 
1. Punktet om Dirigentkompetanse sees på. Metoden var ment å favne flere tiltak enn 

slik det er skissert nå.  
2. Planen godkjennes med endringer som kom i møte.  

 

 

Orienteringssaker 
77/21 Nytt fra distriktene 

Nordfylket 
- Korpsene er i gang med sesongen 
- Karmøy Brass Festival er avlyst 
- Åkra Skolekorps har 24 aspiranter igjen etter rekordrekruttering i vår. 
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Stavanger 
- Korpsene er i gang. Flere annonserer god rekruttering.  
- Stavanger Brass Band arrangerte SBB Talent 17.-19. september.  

 
Ryfylke 

- Korpsene er i gang. Flere skolekorps på seminar.  
- Jørpeland Musikkorps har endelig fått møtt sin nye dirigent som de ansatte i 2020.  

 
Sandnes 

- Korpsene er godt i gang med oppstarten.  
- Sverre Sigurdsson Musikkorps spiller i Lanternen 25. september.  

De skal delta i NM for første gang på mange år. Siste helg i august spilte korpset ved 
inngangen før Humanistiske konfirmasjoner i Sandnes.  

- Korps i Lanternen også 11. september.  
 
Jæren 

- Klepp Hornmusikk har spilt Disney- konserter med solister fra Vågen vgs. 2 utsolgte 
hus. De skal også spille Beatles konsert i oktober. En konsert som har vært utsatt 
pga korona.  

- Klepp skolekorps arbeider frem mot en større konsert de skal ha i høst. 
- Jæren korpsfestival arrangeres 25. september. 7 korps med totalt 250 musikanter 

deltar. Kun skolekorps denne gangen.  
- Bryne Musikkorps har hatt en travel høst med flere spilleoppdrag både på 

eldre/sykehjem, Bryne Torg, humanetiske konfirmasjoner.  
- Skolekorpsene i Time skal ha fellesprosjekt frem til Stavanger Open.  
- 28. september arrangeres den første Korpsklyngen med Orre og Lye Skulekorps på 

Bryne Kro & Hotell.  
- Time Musikkråd hadde etableringsmøte 21. september. Gunn Marit Solli er i 

interimstyret.  
 
Dalane 

- Korpsene er i gang.  
- Eigersund og Husabø skolekorps skal på seminar til Lyngdal.  
- Egersund Musikkorps planlegger og forbereder seg til seniorkonserten 30. oktober.  

 
 

78/21 Representasjon 
Liv Elgheim deltok på Jernbanen Musikkorps sin seniorkonsert 22. september.  
 

79/21 Konsertserie for eldre 
De fleste konsertene er nå på plass.  
Konserter som har på plass solist og klokkeslett er oppdatert i årshjulet.  
- Tysvær Brass ha konsert 18. desember sammen med Førre Musikkorps og en gjestesolist i 
Tysvær Kulturhus 
-Sverre Sigurdsson Musikkorps skal ha konsert i Vågensalen 7. desember 
-Mangler detaljer fra Sola Brass Band og Stangaland Brass  
 
Statsforvalterens kontor er kontaktet for å høre om konsertene kan spilles i løpet av 
sesongen 2021-2022, men dette ble avvist. Konsertene må spilles i løpet av 2021. 
 

80/21 True(t) Sound 
NUSO (Norges ungdoms symfoniorkester) skal ha samlingshelg i Sandnes/Stavanger 14.-17. 
oktober i tillegg til at Instrumenter i fokus (Harpe, Orgel, Kontrabass, Obo og Fagott) skal 
ha samlinger for sine instrument. Det vil bli en helg fylt med aktivitet i Bjergstedparken 
med konserter i Fartein Valen lørdag ettermiddag og søndag kl 14.00. Daglig leder er 
koordinator for samlingen.  
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81/21 Ung Dirigent 
Ung Dirigent gjennomføres 9.-10. oktober 2021. Dette er en videreføring fra valgfag 
Dirigering på svart kurs. Bjørn Breistein er lærer. Bjergsted Blåse Ensemble er øvingskorps 
og teknisk arrangør. Arrangeres på UiS, Fakultet for utøvende kunstfag.  
 

82/21 Drill 
-Det settes opp en kursrekke med trenerkurs høst 2021 og vår 2022. Kursene settes opp i 
Sveio, på Tau og i Haugesund.  
-Rogadrill er utsatt fra april til november 2021.  
-Kvalifisering til NM korpsdrill 2022 blir som tidligere år, men fra 2023 vil det skje en 
endring i kvalifiseringsmodell. NM korpsdrill vil bli flyttet til april. Dette pga kvalifisering til 
internasjonale mesterskap.  
Regionale konkurranser fungerer i dag som kvalifiseringskonkurranser til NM. Her vil det bli 
en endring. 
 

83/21 Økonomi 
Orientering om status for prosjekt. Prognosen for året viser et bedre resultat enn 
budsjettert på ca kr 40 000,-  

Eventuelt 
84/21 Eventuelt 

1. Distriktsmøter 
Styremedlemmer ønsker status og ønsker at invitasjon sendes til alle registrerte 
styremedlemmer i NMF Rogaland.  

2. Drill 
Representasjon 

 
 

Vedtak:  
1. Daglig leder sender epost til alle styremedlemmer med informasjon om Distriktmøtene. 
Regionstyret settes i kopi og får tilsendt status for påmeldingen.   
2. Regionstyrets medlemmer oppfordres til å representere på drillarrangement.  
 
NMF Rogaland, 30/09/21   
 
Lilli Anne J. Grong (sign.)  
Daglig leder NMF Rogaland  
 


