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NMF Trøndelag  

Referat styremøte 2/22 

Møte nr. 2/22 
Tid:   Onsdag 2.mars kl 1600-1830 
 
Sted:   Zoom, digitalt møte  
 
Tilstede: Ingolf Rokseth, Nina Moen Sælø, Øyvind Berg, Jenny Nordaune, Geir 

Joar Werstad, Erik Seem, Kåre Moum (1.vara), Geir Ulseth (DL), i 
sak 5 var Karsten Selseth Landrø invitert og tilstede 

 
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: AU i Norges Korforbund Sør-Trøndelag 

16.februar (Ingolf), Årsmøte i TRØBUR 1.mars Steinkjer (Geir), Årsmøte i Trøndelag 
Musikkråd 22.mars Trondheim (Ingolf og en til, avklares), Landsmøte NMF i Bergen 
22.-24.april (7 delegater: Ingolf Rokseth, Nina Moen Sælø, Øyvind Berg, Jenny 
Nordaune, Erik Seem, Kåre Moum, Ola Sivertsen Tveit + DL) 

➢ Aktivitetsplan pr.1.mars 2022       
➢ Status TUK v/Jenny Nordaune: 4.-6.mars samling på Beitstad, jobbes med flere 

tekniske arrangører til samlinger framover, alle har betalt kontingent, planlegger 
tur sommeren -23 

➢ Rapportering Trondheim Kommunes Instrumentfond 
➢ NMF Trøndelag er tildelt NMFs  Landsmøte 2024 

➢ Adm.oppdatering v/DL med status planlagte aktiviteter 

➢ Orientering om status Regnskap 2021 og Årsrapport 2021: under utarbeidelse og 

sendes ut til styret i god tid før neste styremøte 7.april 

  

  
SAK 4/22: Regnskapsrapport pr.1.mars 2022             

Det er gjennomført noen aktiviteter allerede i 2022, bl.a. Hell Symposiene, 
Ungdomskonferansen og Trøndersk Mesterskap. Alle føringer for disse er 
ikke gjort ennå. I tillegg er det kommet driftstilskudd fra Trondheim 
kommune, samt at mesteparten av medlemskontingenten for 2022 er 
innbetalt fra korpsene. Status er vel at de fleste aktiviteter fortsatt lider av 
«korona» økonomi med sviktende inntekter og delvis økte utgifter, som 
adm. vil søke kompensasjon for gjennom de statlige ordninger som er lovet 
å gjelde fram til sommeren.  
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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 
styret. Karsten Selseth Landrø, leder i Nardo Skolekorps, er invitert inn som 
«gjest» og bidragsyter i arbeidet med refusjon av dirigentutgifter for 
skolekorps. Det er gjennomført et møte med skolekorpsene i Trondheim 
med tema refusjon av skolekorpsdirigent-utgifter med skolekorpsene i 
Trondheim. Dette møtet vil følges opp videre av arbeidsgruppen og adm.  
Det planlegges videre møter med politisk og administrativ ledelse i 
Trøndelag Fylkeskommune i forbindelse med å legge et styremøte til 
Steinkjer i løpet av våren 2022. 
 
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. 
Siden siste styremøte er det fulgt opp enkeltkorps som har henvendt seg til 
administrasjonen, der det bl.a. har vært utfordringer med 
dirigentkontrakter.  
 
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. Styret fordeler arbeids/ansvarsområder i forhold til 
landsmøtesakene. Saker til drøfting i møtet: 

• Mulige tema til generell debatt under Landsmøtet.  

• Strategiplan for NMF, utsendt utkast 

• Kontingentsatser i NMF 

• Økonomimodellen 

• Vedtektsendringer med bl.a. behandling om budsjett i 

Landsmøte/Regionting 

 
Vedtak:  
Styret følger opp som drøftet i møtet. 

 
 
SAK 8/21: Eventuelt 

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

Landsmøte 22.-24.april (Bergen) 

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


