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NMF Trøndelag  

Referat styremøte 1/22 

Møte nr. 1/22 
Tid:   Tirsdag 18.januar kl 1600-1830 
 
Sted:   Zoom, digitalt møte  
 
Tilstede: Ingolf Rokseth, Nina Moen Sælø, Øyvind Berg, Hege Wold, Jenny 

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

 
Forfall: Hege Wold 

 ( = Vedlegg) 

DAGSORDEN: 
 
SAK 1/22: Godkjenning av innkalling     Ingolf 
  Vedtak: Innkallingen godkjent 
 
SAK 2/22: Godkjenning av dagsorden     Ingolf 
  Vedtak: Dagsorden godkjent 
 
SAK 3/22: Referat og orienteringssaker     Alle 

➢ Ingen kommentarer til forrige referat 
➢ Representasjon, planlagt og avholdt: Hell Symposiene og Ungdomskonferansen 21.-

23.januar 2022 (Styret: Ingolf, Nina, Jenny, Erik, Kåre + adm.), Ledersamling NMF 
Digitalt 22.januar 2022 (Ingolf Rokseth og Nina Moen Sælø), Landsmøte i NMF i 
Bergen 22.-24.april (styret + DL) 

➢ Aktivitetsplan pr.14.januar 2022       
➢ Status TUK v/Jenny Nordaune: digital samling 15.-16.januar pga smittetiltak, 

jobber med teknisk arrangør til samling i mars, supplerende prøvespill i august 
➢ NMF Trøndelag har søkt forbundsstyret om å arrangere Landsmøtet 2024 

➢ Adm.oppdatering v/DL med status planlagte aktiviteter: Hell, UK, NM Janitsjar, TM 

Drill 

  

  
SAK 4/22: Regnskapsrapport pr.1.januar 2022 (ettersendes)             

Administrasjonen har søkt om kompensasjon for avlyst NM Janitsjar 2021, 
men vi venter på svar fra Lotteritilsynet. Basert på retningslinjene for 
ordningen må det forventes et inntektstap i forhold til budsjett på 2-300’. 
Økonomiavdelingen, i samråd med DL, er i gang med å kvalitetssikre alle 
føringer og bilag, og klargjøre regnskapet 2021 for oversendelse til revisor.  
 
Vedtak: 
Regnskapsrapporten med orientering tas til etterretning. 
 

SAK 5/21: Politisk arbeid i NMF (drøftingssak)    
NMF har utarbeidet et dokument for politisk arbeid, tidligere utsendt. NMF 
Trøndelag har oppnevnt ei arbeidsgruppe bestående av Erik Seem, Ingolf 
Rokseth og Nina Moen Sælø, som utarbeider forslag for videre arbeid til 
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styret. Karsten Selseth Landrø, leder i Nardo Skolekorps, er invitert inn som 
«gjest» og bidragsyter i arbeidet med refusjon av dirigentutgifter for 
skolekorps. Det planlegges nå en idemyldring omkring refusjon av 
skolekorpsdirigent-utgifter med skolekorpsene i Trondheim. I første omgang 
planlegges det et møte med skolekorpsledere i Trondheim for å kartlegge 
korpsenes behov for dirigenttjenester, og hvor mye det totalt er fakturert 
ut for dirigenttjenester fra kulturskolen. 
 
Vedtak: 
Arbeidsgruppen og adm. følger opp saken som drøftet i møtet. 
 

 
SAK 6/22: 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. 
I budsjettet for 2022 er det avsatt midler til soneledere som skal følge opp 
korpsene i sine definerte geografiske områder. Adm. vil nå følge opp dette 
og kartlegge hvor store og hvor mange soner det er hensiktsmessig å dele 
fylket opp i. Og deretter søke etter soneledere som kan følge opp etter en 
nærmere utarbeidet plan. Soneledere rapporterer til DL, og styret vil 
holdes fortløpende oppdatert i det videre arbeidet. 
 
Vedtak: 
Styret viderefører arbeidet som drøftet i møtet 
 
 

SAK 7/22: Landsmøtet 22.-24.april 2022 (drøftingssak)  
NMF arrangerer landsmøte i Bergen 22.-24.april 2022. Styret i NMF 
Trøndelag ønsker 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. Styreleder vil komme med forslag til 
arbeids/ansvarsområder i forhold til landsmøtesakene. 
 
Vedtak:  
Styret følger opp som drøftet i møtet. 

 
 
 
SAK 8/21: Eventuelt 

• Møteplan 2022: 2.mars (Steinkjer), 7.april (Trondheim), Landsmøte 

22.-24.april (Bergen) 

• AU ser på mulighetene for å få til møter med fylkeskommunale 

ledere, både politisk og adm., på Steinkjer i anledning styremøtet 

på Steinkjer 2.mars. 

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


