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PROGRAM - NMFs landsmøte 22.–24. april 2022 
 
Fredag 22. april 
 
Kl. 11.00  Registrering i hotellets lobby 
Kl. 12.00 Lunsj 
 
Kl. 13.00  Åpningsprogram   
Kl. 13.15 Åpning av landsmøtet 
  Presentasjon av eventuelle uttalelser fra landsmøtet 
  Landsmøtesak 1 

 
Kl. 13.45 Generell debatt   
Kl. 14.45 Presentasjon: Valgkomiteens innstilling 
Kl. 15.15 Avslutning landsmøtets første dag 
 
Kl. 15.30 Avgang fra hotellet til Håkonshallen – mottakelse og konsert 
Kl. 18.30 Avgang fra Bryggen til restaurant Cornelius – tilbake til Bryggen kl. 22.30 
 
 
Lørdag 23. april 
 
Kl. 09.00 Et musikalsk ‘God morgen’ 
  Landsmøtet fortsetter med innlagte pauser    
  Landsmøtesaker 2, 3, 4 og 5 
 
Kl. 13.00 Lunsj 
 
Kl. 14.00 Landsmøtet fortsetter 
  Landsmøtesaker 6 og 7  
 
Kl. 16.00 Avslutning landsmøtets andre dag 
 
Kl. 16.15 Tema: Kommunikasjon, nettside og SoMe – til kl.17.30 
 
Kl. 19.15 Aperitiff og påfølgende festmiddag    
 
 
Søndag 24. april 

  
 Kl. 09.00 God morgen - landsmøtet fortsetter 

   Landsmøtesaker 8, 9, 10, 11 og 12  

 Kl. 10.15 Pause i landsmøtet. Tema: Helhetlig og inkluderende opplæring 

 Kl. 12.00 Landsmøtet fortsetter 
Uttalelser fra landsmøtet 

Kl. 12.20 Velkommen til landsmøte 2024 v/NMF Trøndelag 
   
Kl. 13.00 Landsmøtet 2022 avsluttes 
  Lunsj – vel hjem!   
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Forretningsorden for NMFs landsmøter  
(Oppdatert 2022) 

 
 

1 Møtet ledes av to møteledere som velges av landsmøtet. 
 

2 Representanter som ønsker ordet i debatten, viser dette til møtelederne med 
sin nummerplate. 

 
3 Møtelederne opplyser hvem neste taler er når en får ordet. 

 
4 En representant kan umiddelbart få ordet til forretningsorden for å holde korte 

innlegg om saksbehandlingen, avstemningsform, forslag om strek, begrensning 
av taletid og lignende. En representant kan få ordet til forretningsorden en gang 
i hver sak.  

 
5 Når en møteleder ønsker ordet, skal møteledelsen overlates til den andre 

møtelederen. 
 

6 Når det fremsettes forslag om strek, skal nye talere gis anledning til å tegne seg 
før strek blir satt. 
 

7 Alle forslag til vedtak skal leveres skriftlig til møteleder som refererer forslaget. 
Forslag til vedtak skal være relevant til saken som behandles.  
 

8 Det kan ikke fremsettes nye forslag til vedtak etter at strek er satt. 
 

9 Voteringer foretas i henhold til § 4.3. Gyldige vedtak krever absolutt flertall. 
Vedtektsendringer trenger 2/3 flertall iht. § 13. 

 
10 Valg av tillitsvalgte foregår iht. § 4.4.f, og skal være skriftlig dersom noen 

krever det. 
 

11 Generell debatt. 
 Den som foreslår et tema til debatt skal forberede tema, og innlede til 

debatt.  
 Tema til debatt skal ikke relateres til formelle saker på landsmøtet og 

innledningen skal ikke ha varighet over 5 minutter. 
 Det settes av maksimum 20 minutter til debatt av hvert tema.  
 Under debatten gjelder 2 minutters taletid.  
 Tema til debatt skal sendes administrasjonen innen 2 uker før landsmøtet   
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Landsmøtesak 01.2022 
KONSTITUERING 
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Dato:  22.-24. april 2022 
Sak nr.  1.2022 
Sak:   Konstituering 
 
 
A:  Åpning 
B:  Navneopprop 
C:  Godkjenning av innkalling 
D:  Godkjenning av dagsorden/sakslisten  
 
E:  Valg av møteledelse 
 

Forbundsstyrets forslag:  
Astrid Aarhus Byrknes 
Arild Eielsen 
 

F:  Valg av referenter 
 

 Forbundsstyrets forslag:  
 Lilli Anne J. Grong  
 Geir Ulseth  
 Thor Olav Fjellhøi  
 Åse Espevik 
 

G: Valg av fullmaktskomité 
 

Forbundsstyrets forslag:  
Frank Mathisen 
Bjørg Odland 
Eirik Helland  
(velges som henholdsvis leder og medlemmer i komiteen) 

 
 

H:  Valg av redaksjonskomité 
 

 Forbundsstyrets forslag:  
Sigrun Bock NMF Øst  
Sigrun Wiggen Prestbakmo NMF Nord-Norge 
Ole Irgens NMF Hordaland 
(velges som henholdsvis leder og medlemmer i komiteen)  
 
 

I: Valg av to protokollunderskrivere 
Forbundsstyrets forslag:  
Ralf B. Husebø NMF Rogaland 
Caroline Sofie Bjørge NMF Nordvest 

 
 
 

 
_____________________ 

Rita  
Rita Hirsum Lystad 

President 
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Landsmøtesak 02.2022 
ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2020 
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Dato:  22.–24. april 2022 
Sak nr.  2.2022 
Sak:   Årsrapport og regnskap 2020 
 
 
 
Forbundsstyrets forslag til vedtak: 
 
Landsmøtet godkjenner årsrapport og regnskap for 2020.   
 
 
 
 
 
 

 
 

Rita Hirsum Lystad 
President 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  Årsrapport 2020 og Årsregnskap 2020 – egen pdf-fil   
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Landsmøtesak 03.2022 
ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2021 
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Dato:  22.–24. april 2022 
Sak nr.  3.2022 
Sak:   Årsrapport og regnskap 2021 
 
 
 
Forbundsstyrets forslag til vedtak: 
 
Landsmøtet godkjenner årsrapport og regnskap for 2021.  
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________ 
 

Rita Hirsum Lystad 
President 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  Årsrapport 2021 og Årsregnskap 2021 – egen pdf-fil 
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Landsmøtesak 04.2022 
Strategiplan for NMF 2022 - 2026 
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Dato:  22.–24. april 
Sak nr.  4.2022 
Sak:   Strategiplan for NMF 2022–2026 
 
 
 
Forbundsstyrets forslag til vedtak: 
 
NMFs Strategiplan for 2022-2026 vedtas i tråd med vedlagte forslag til Strategiplan, datert 
24. februar 2022. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

_____________________ 
 

Rita Hirsum Lystad 
President 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: Forslag fra nedsatt arbeidsgruppe - egen pdf-fil 
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Innledning: 
 
Forslag til strategidokument som skal gjelde for perioden 2022–2026 har vært utviklet 
gjennom en særdeles grundig prosess, sist i forbundsstyrets møte og NMFs ledermøte i 
januar. Utvalget legger nå frem sitt endelige forslag, med mulighet for justering av 
forbundsstyret.  
Forbundsstyret gir innstilling til Landsmøtet. 
 
Saksutredning: 
 
Strategiarbeid har vært på agendaen regelmessig i året som har gått. Både tillitsvalgte, 
korpsene og ansatte har bidratt med konstruktive innspill, som danner grunnlaget for 
forslag til ny strategi. Vi har fått oppleve både stort engasjement og inspirasjon i de 
prosessene vi har hatt.  
Arbeidet med ny strategi startet i desember 2020, hvor vi planla prosessen og laget en 
prosessbeskrivelse. Beskrivelsen ble sendt ut i hele organisasjonen i starten av januar 
2021. Prosessen var delt i tre faser: evaluerings- og innspillfasen, skrivefasen og 
høringsfasen. Målet har vært en åpen, inkluderende og demokratisk prosess hvor alle 
innspill blir vurdert.  
Utkast til strategi ble sendt på høring internt i organisasjonen 1. november med frist  
15. desember. Det er mottatt totalt 14 høringssvar fra interne ledd i organisasjonen,  
samt to tilbakemeldinger fra eksterne aktører. Det er kommet innspill fra syv regionstyrer, 
og ulike avdelinger av ansatte.  
Strategien er også sendt på høring til 10 utvalgte eksterne samarbeidspartnere hvor vi 
mottok tre svar. Høringen oppsummert ga bred tilslutning til utkastet, men med rom for 
noen justeringer.  
Utkast til strategi ble fremlagt for NMFs ledermøte 22. januar. Ledermøtet kom med 
innspill på valg av prioriterte bærekraftmål, hvor det ble stilt spørsmål ved bærekraftmål 
5: «Likestilling mellom kjønnene». Etter innspill er dette byttet ut til fordel for 
bærekraftmål 10: «Mindre ulikhet» med følgende tekst:  

 
10. Mindre ulikhet 
Korps skal være et inkluderende fellesskap med plass til alle som ønsker å delta.  
Korpset er en arena for utvikling av sosial kompetanse på tvers av alder, kjønn, 
religion, etnisk opprinnelse og sosial bakgrunn. NMF skal arbeide for å bedre 
korpsenes rammebetingelser og sikre gode offentlige økonomiske ordninger, blant 
annet for å begrense ulikhet.    
 

Endelig utkast til NMFs strategiplan 2022–2026 er et resultat av alle de innspillene som vi 
har mottatt fra januar 2021 og frem til i dag fra medlemskorps, tillitsvalgte og ansatte i 
NMF. 
Vi har utelukkende konsentrert oss om tekstlig innhold, og ser for oss at dokumentet får et 
grafisk visuelt løft som kan underbygge strategiens innhold.     
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Landsmøtesak 05.2022 
VALG 
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Dato:  22.–24. april 2022 
Sak nr.  5.2022 
Sak:   Valgkomiteens innstilling 
 
Forslag til landsmøtevedtak fra valgkomiteen: 
 
President: Rita Hirsum Lystad, Øst, gjenvalg, 58 
Visepresident: Tron Bamrud, Øst, ny, 54 
 
Styremedlemmer: 

Rebecca Selnæs, Nord, gjenvalg, 27 
Christin Nyland, Innlandet, gjenvalg, 52 
Anett Nedregaard, Øst, ny, 48 
Sindre Sættem, Trøndelag, ny, 24 
Ole Irgens, Hordaland, ny, 58 
Per Qvarnstrøm, Sør, ny, 62 
 

Varamedlemmer: 
Ellen Neverdal, Innlandet, ny,43 
Jacob Falck, Øst, ny, 69 
 

Kontrollkomite: 
Leder, Frank Mathisen, Nord, gjenvalg, 56 
Medlem, Bjørg Odland, Rogaland, gjenvalg, 72 
Medlem, Jørgen Foss, Øst, ny, 32 
Vara: Sverre Skjauff, Hordaland, ny, 24 

 
Forbundsstyrets innstilling til valgkomite: 
 
Forbundsstyret innstiller følgende til plass i NMFs nasjonale valgkomite for perioden  
2022–2024: 
 
Bjørn Frode Hansen (leder av komiteen)  - gjenvalg 
Siri Kvaleid      - ny 
Stig Ryland     - gjenvalg 
Bård Granerud    - gjenvalg 
Vigdis Villanger    - ny 
 
Forbundsstyrets forslag til valg av revisor: Revisorgruppen Hordaland AS 
 
 

 
_____________________ 

Rita Hirsum Lystad 
President 
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Landsmøtesak 06.2022 
VEDTEKTSENDRING, BUDSJETT OG LANGTIDSBUDSJETT 
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Dato:  22.–24. april 2022 
Sak nr.  6.2022 
Sak:   Vedtektsendring, budsjett og langtidsbudsjett 
 
 
 
Forbundsstyrets forslag til vedtak: 
 
Landsmøtet vedtar endringer av NMFs vedtekter når det gjelder behandling av budsjett og 
langtidsbudsjett. Forslaget blir her synliggjort ved overstrykninger av tekst i eksisterende  
vedtekter, og et tillegg om at budsjett for påfølgende år får naturlig plass for drøfting på 
høstens ledermøte. 
 
Følgende justering gjøres: 
 
 4.2 Innkalling og saker  

d) Den nasjonale valgkomiteens innstilling skal gjøres kjent minimum fire uker før 
landsmøtet. Styrets årsmelding, revidert regnskap, budsjett og saker til behandling 
på landsmøtet skal sendes til regionene senest fire uker før landsmøtet. 

 4.4 Dagsorden 
9e. Plan, honorar for Forbundsstyrets- og den nasjonale kontrollkomiteens 
medlemmer og varamedlemmer og kontingent, budsjett og langtidsbudsjett 

 6.2 Innkalling og saker (regionting) 
d. Styrets årsmeldinger, reviderte regnskap, budsjett og saker til behandling på 
regiontinget, skal sendes korpsene senest tre uker før regiontinget. 

 6.4 Dagsorden (regionting) 
9d. Plan og budsjett for neste regiontingsperiode og langtidsbudsjett 

 
Som konsekvens av endringene i forbundets vedtekter endres korpsenes mønstervedtekter 
tilsvarende: 
 
 4.2 Årsmøteperiode, innkalling, og saker til årsmøtet 

c. Styrets årsmelding, revidert regnskap, plan, budsjett, valgkomiteens innstilling og 
saker til behandling på årsmøtet skal sendes medlemmene senest to uker før årsmøtet. 

 4.4 Årsmøtets dagsorden 
d. Plan og budsjett, herunder medlemskontingent og langtidsbudsjett. 
 

Budsjett for kommende år blir fast punkt på forbundets ledersamling i september hvert år.  
  
 
 
 

 
Rita Hirsum Lystad 

President  
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Innledning: 
 
NMFs vedtekter punkt 4.4 bokstav e sier at landsmøte skal behandle organisasjonens 
budsjett og langtidsbudsjett. På Landsmøtet 2020 ble det stilt spørsmål ved praksisen med 
godkjenning av budsjett og langtidsbudsjett, all den tid disse siden endres i den årlige 
budsjettbehandlingen i forbundsstyret. Med tanke på at landsmøtet er øverste myndighet 
fremstår dette som uheldig saksbehandling. 
 
Saksutredning: 
 
Ved regeltolkning for organisasjoner brukes gjerne aksjeloven analogt. Dette gjelder også i 
NMF der vi ikke har klare punkt i vedtektene. I innledningen blir det pekt på vedtektpunkt i 
våre vedtekter som er krevende å følge, og dermed bør bli vurdert endret.    
 
I aksjelovens § 6-12 Forvaltning av selskapet står følgende: 
 
(1) Forvaltningen av selskapet hører under styret. Styret skal sørge for forsvarlig 

organisering av virksomheten. 
(2) Styret skal i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for selskapets 

virksomhet. Styret kan også fastsette retningslinjer for virksomheten. 
(3) Styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og plikter å påse at 

dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende 
kontroll. 

 
Ved gjennomgang av rutiner i andre frivillige organisasjoner varierer det litt hva som er 
praksis. Noen legger frem budsjett for førstkommende år og andre for inneværende år. Det 
er også variasjon i om budsjettet vedtas eller tas til orientering. I noen organisasjoner, og i 
næringslivet, er ikke budsjett en del av sakene på årsmøte. 
 
Det er stadig endringer i det økonomiske bildet for forbundet, som i samfunnet for øvrig. 
Fullmakt til fastsettelse og endring av budsjetter tilpasset den, til enhver tid, gjeldende 
økonomiske situasjon, er en forutsetning for en forsvarlig økonomisk drift av forbundet. 
Denne fullmakten må derfor ligge hos styret.  
 
Landsmøtet fastsetter strategier og planer som forbundsstyret styrer etter. Styring og 
budsjett baseres på disse planene, innenfor rammer som forbundsstyret, som ansvarlig 
organ, finner forsvarlig.  Utarbeidelse og vedtak av budsjett og langtidsbudsjett slik det 
gjøres i dag er lite hensiktsmessig, og har i praksis liten verdi. Forbundsstyret mener det er 
mer hensiktsmessig at budsjett for kommende år tas opp som fast punkt på ledersamling i 
september - for diskusjon og innspill.  
 
Forslag til endringer i vedtektene fremgår av forslag til vedtak. 
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Landsmøtesak 07.2022 
REVIDERING AV NMFs VEDTEKTER 
  



 

20 
 

 
 
 
 
Dato:  22.–24. april 2022 
Sak nr.  7.2022 
Sak:   Revidering av NMFs vedtekter 
 
 
 
Forbundsstyrets forslag til vedtak: 
 
NMFs landsmøte vedtar justering av NMFs vedtekter og mønstervedtekter for korps i tråd 
med forslag i vedlagte vedtektsmatriser.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rita Hirsum Lystad 
President 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Vedtektsmatrise NMFs vedtekter 
Vedtektsmatrise mønstervedtekter for korps 
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Innledning: 
 
Det er naturlig at vedtektene er oppe til vurdering på dette landsmøtet, selv om det er 
kort tid siden landsmøtet i 2020. 
 
Saksutredning: 
På styremøtet i desember ble det nedsatt et utvalg som skulle se på vedtektene våre. 
Utvalget har bestått av Christin Nyland og Vigdis Villanger fra forbundsstyret og Henning 
Søbakken fra NMF Innlandet. Håkon Mogstad har vært sekretær for utvalget.  
Utvalget har hatt tre møter, og i tillegg var saken oppe på ledermøtet i januar.  
 
Utvalget konkluderer med følgende etter prosessen etter styremøtet i desember: 
 

 Det ble gjort en grundig revidering på sist landsmøte. Det er ikke behov for de 
store endringene i vedtektene i år. 

 Det kan bli behov for å endre vedtektene ift ev. vedtak i landsmøtesak 6 om 
budsjettbehandling på landsmøtet. 

 Utvalget har landet på at ev. endring i vedtektene som omhandler budsjett også 
bør gjelde for mønstervedtekter for korps. 

 
 
Innsendt forslag: 
 
NMF Rogaland har fremmet slikt forslag om tilleggspunkt i vedtektene: 
 
På ledermøtet skal det settes av en time til regionstyrenes representanter. Det er kun 
regionstyrenes representanter som skal være til stede denne timen. 
 
Vedtektutvalget (og senere forbundsstyret) har vurdert det slik at det ikke er behov for å 
vedtektsfeste slikt punkt om tidsbruk og deltagelse, da det til enhver tid vil kunne åpnes 
for å imøtekomme ønsket som ligger til grunn for forslaget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: Forslag til nye vedtekter  
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§1 ORGANISASJON  
Norges Musikkorps Forbund 
(NMF) stiftet 1918, er en 
landsomfattende, demokratisk 
musikkorganisasjon for 
musikanter, drillere og andre 
interesserte, tatt opp som  
medlemmer gjennom musikk- og 
drillkorps, heretter kalt korps. 
 

1.1 Organisering av 
regionene 
a. NMF består av flere 
rettssubjekter; NMF nasjonalt og 
regioner. 
b. Regioninndelingen følger de 
grenser landsmøtet bestemmer. 
c. Forbundsstyret kan bestemme 
annen regiontilhørighet for korps 
som søker om dette. 

 
1.2 Organisering av 
korpsene  
a. Korpsene er det 
grunnleggende organisatoriske 
ledd i NMF.  
b. Korpsene bestemmer selv 
organisering og 
overgangsordninger mellom 
korps for ulike aldersgrupper 
som f. eks skolekorps, 
voksenkorps og 
generasjonskorps. Ved 
konkurranser gjelder NMFs 
aldersbestemmelser fastsatt i 
konkurransereglementene. 
c. Dersom korpsene ikke blir 
enige om lokal organisering skal 
skolekorps og voksenkorps deles 
inn etter følgende regler: 
- En kan være medlem i 
skolekorps til 31. juli det året en 
fyller 19 år. 
- Medlem i skolekorps kan bli 
aspirant i voksenkorps fra 1. 
august det året en fyller 15 år. 
Aspiranten skal prioritere og 
oppfylle sine forpliktelser i 
skolekorpset. 

§1 ORGANISASJON  
Norges Musikkorps Forbund 
(NMF) stiftet 1918, er en 
landsomfattende, demokratisk 
musikkorganisasjon for 
musikanter, drillere og andre 
interesserte, tatt opp som  
medlemmer gjennom musikk- og 
drillkorps, heretter kalt korps. 
 

1.1 Organisering av 
regionene 
a. NMF består av flere 
rettssubjekter; NMF nasjonalt og 
regioner. 
b. Regioninndelingen følger de 
grenser landsmøtet bestemmer. 
c. Forbundsstyret kan bestemme 
annen regiontilhørighet for 
korps som søker om dette. 

 
1.2 Organisering av 
korpsene  
a. Korpsene er det 
grunnleggende organisatoriske 
ledd i NMF.  
b. Korpsene bestemmer selv 
organisering og 
overgangsordninger mellom 
korps for ulike aldersgrupper 
som f. eks skolekorps, 
voksenkorps og 
generasjonskorps. Ved 
konkurranser gjelder NMFs 
aldersbestemmelser fastsatt i 
konkurransereglementene. 
c. Dersom korpsene ikke blir 
enige om lokal organisering skal 
skolekorps og voksenkorps deles 
inn etter følgende regler: 
- En kan være medlem i 
skolekorps til 31. juli det året 
en fyller 19 år. 
- Medlem i skolekorps kan bli 
aspirant i voksenkorps fra 1. 
august det året en fyller 15 år. 
Aspiranten skal prioritere og 
oppfylle sine forpliktelser i 
skolekorpset. 
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- Medlemmer til voksenkorps tas 
opp fra 1. august det året de 
fyller 16 år. 
d. Med drillkorps, som nevnt i 
§1, menes en gruppe drillere 
som ikke er tilknyttet et 
musikkorps, men som har 
tilhørighet i NMF. Disse utøver 
korpsdrill. 
e. Tvister i forbindelse med 
ovenstående punkter skal 
avgjøres av regionstyret. 
  

§2 FORMÅL  
Norges Musikkorps Forbund skal 
gjøre korpsene til en attraktiv 
fritidsinteresse for alle barn, 
unge og voksne.  
Dette gjør vi ved å sikre gode 
vekstvilkår for korpsene, tilby 
aktiviteter av høy kvalitet og 
synliggjøre korpsenes betydning.  
Gjennom vårt arbeid er vi en 
sentral bidragsyter til livslang 
læring, økt livskvalitet og 
kulturbygging i hele landet.  
 

 

§3 MEDLEMSKAP 
3.1 Opptak av 
medlemmer 
Korps i Norge kan melde seg inn 
i NMF. Korps melder seg inn i 
NMF gjennom NMFs til enhver 
tids gjeldende 
innmeldingspraksis.  
Musikanter, drillere og andre 
interesserte blir tatt opp som 
medlemmer ved innmelding i 
korpsene.  
Forbundsstyret kan i særskilte 
tilfeller innvilge medlemskap 
som faller utenfor disse 
kriterier. 
 

- Medlemmer til voksenkorps tas 
opp fra 1. august det året de 
fyller 16 år. 
d. Med drillkorps, som nevnt i 
§1, menes en gruppe drillere 
som ikke er tilknyttet et 
musikkorps, men som har 
tilhørighet i NMF. Disse utøver 
korpsdrill. 
e. Tvister i forbindelse med 
ovenstående punkter skal 
avgjøres av regionstyret. 
  

§2 FORMÅL  
Norges Musikkorps Forbund skal 
gjøre korpsene til en attraktiv 
fritidsinteresse for alle barn, 
unge og voksne.  
Dette gjør vi ved å sikre gode 
vekstvilkår for korpsene, tilby 
aktiviteter av høy kvalitet og 
synliggjøre korpsenes betydning.  
Gjennom vårt arbeid er vi en 
sentral bidragsyter til livslang 
læring, økt livskvalitet og 
kulturbygging i hele landet. Det 
vil sannsynligvis komme en 
endring her 

 

§3 MEDLEMSKAP 
3.1 Opptak av 
medlemmer 
Korps i Norge kan melde seg inn 
i NMF. Korps melder seg inn i 
NMF gjennom NMFs til enhver 
tids gjeldende 
innmeldingspraksis.  
Musikanter, drillere og andre 
interesserte blir tatt opp som 
medlemmer ved innmelding i 
korpsene.  
Forbundsstyret kan i særskilte 
tilfeller innvilge medlemskap 
som faller utenfor disse 
kriterier. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategisaken 
innstiller på en 
endring av formål 
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3.2 Forutsetninger for 
medlemskap 
a. Alle medlemmene plikter å 
følge NMFs vedtekter og vedtak 
gjort av NMFs besluttende 
organer. 
b. Korpsenes vedtekter skal 
følge mønstervedtektene for 
musikkorps og drillkorps i NMF. 

 
3.3 Rapporteringsplikt og 
kontingent 
 
a. Korpsene skal hvert år sende 
årsrapport og 
medlemsopplysninger til NMF. 
Rapporten skal sendes i henhold 
til de frister og rutiner som er 
fastsatt av NMF. Det gis ikke 
anledning til reservasjon mot 
registrering.  
b. Korpsene skal betale 
kontingent til NMF innen 1. 
februar. Kontingenten regnes 
etter korpsenes medlemstall per 
31. desember året før. 
Medlemskapet følger 
kalenderåret. 
 

3.4 Utmelding 
a. Korps som ønsker å melde seg 
ut må sende skriftlig melding om 
dette til NMF senest 15. 
november for at utmeldingen 
skal være gyldig fra 1. januar 
neste år.  
b. Medlemmer blir utmeldt av 
NMF ved utmelding fra korps. 
 

3.5 Disiplinære tiltak 
a. NMFs vedtatte vedtekter, 
retningslinjer, regler og vedtak, 
samt norsk lov, legger premiss 
for disiplinære tiltak.  
 
 
b. Vedtaksinstans 
Forbundsstyret og regionstyret 
kan iverksette disiplinære tiltak 
overfor medlemmer og korps 
som ikke retter seg etter de til 

3.2 Forutsetninger for 
medlemskap 
a. Alle medlemmene plikter å 
følge NMFs vedtekter og vedtak 
gjort av NMFs besluttende 
organer. 
b. Korpsenes vedtekter skal 
følge mønstervedtektene for 
musikkorps og drillkorps i NMF. 
 

3.3 Rapporteringsplikt og 
kontingent 
a. Korpsene skal hvert år sende 
årsrapport og 
medlemsopplysninger til NMF. 
Rapporten skal sendes i henhold 
til de frister og rutiner som er 
fastsatt av NMF. Det gis ikke 
anledning til reservasjon mot 
registrering.  
b. Korpsene skal betale 
kontingent til NMF innen 1. 
februar. Kontingenten regnes 
etter korpsenes medlemstall per 
31. desember året før. 
Medlemskapet følger 
kalenderåret. 
 

 
3.4 Utmelding 
a. Korps som ønsker å melde seg 
ut må sende skriftlig melding om 
dette til NMF senest 15. 
november for at utmeldingen 
skal være gyldig fra 1. januar 
neste år.  
b. Medlemmer blir utmeldt av 
NMF ved utmelding fra korps. 
 

3.5 Disiplinære tiltak 
a. NMFs vedtatte vedtekter, 
retningslinjer, regler og vedtak, 
samt norsk lov, legger premiss 
for disiplinære tiltak.  
 
b. Vedtaksinstans 
Forbundsstyret og regionstyret 
kan iverksette disiplinære tiltak 
overfor medlemmer og korps 
som ikke retter seg etter de til 
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enhver tid gjeldende vedtekter, 
retningslinjer, regler og vedtak.  
 
 
Til gyldig vedtak om eksklusjon 
kreves 3/4 flertall i 
Forbundsstyret/regionstyret. 
Vedtak om andre disiplinære 
tiltak krever alminnelig flertall. 
 
Korpsene kan iverksette 
disiplinære tiltak overfor egne 
medlemmer.  
 
c. Type disiplinære tiltak 
Avhengig av alvorlighetsgrad, 
gjentakelse av atferd og andre 
relevante forhold for saken, kan 
det bli iverksatt følgende 
disiplinære tiltak: 

- Muntlig eller skriftlig 
advarsel  

- Midlertidig utestengelse 
fra aktiviteter og 
arrangementer eller 
midlertidig tap av verv 
eller oppgaver 

- Eksklusjon fra 
organisasjonen, tap av 
medlemskap 

 
d. Midlertidig utestengelse mens 
en sak undersøkes 
I saker der et medlem er 
anklaget for alvorlige brudd på 
organisasjonens retningslinjer og 
regler, kan medlemmet bli 
midlertidig utestengt fra verv og 
oppgaver inntil saken er avklart i 
NMFs styrende organer. 
 
Det er forbundsstyret eller 
regionstyret i NMF som fatter 
vedtak om midlertidig 
utestengelse. Varigheten av 
midlertidig utestengelse skal 
være en del av vedtaket som 
fattes. 
I tilfeller hvor saken innebærer 
behandling av politi eller 
rettsinstans, vil et medlem som 
hovedregel bli midlertidig 
utestengt fra verv og oppgaver 
inntil saken er ferdig behandlet 

enhver tid gjeldende vedtekter, 
retningslinjer, regler og vedtak.  
 
 
Til gyldig vedtak om eksklusjon 
kreves 3/4 flertall i 
Forbundsstyret/regionstyret. 
Vedtak om andre disiplinære 
tiltak krever alminnelig flertall. 
 
Korpsene kan iverksette 
disiplinære tiltak overfor egne 
medlemmer.  
 
c. Type disiplinære tiltak 
Avhengig av alvorlighetsgrad, 
gjentakelse av atferd og andre 
relevante forhold for saken, kan 
det bli iverksatt følgende 
disiplinære tiltak: 

- Muntlig eller skriftlig 
advarsel  

- Midlertidig utestengelse 
fra aktiviteter og 
arrangementer eller 
midlertidig tap av verv 
eller oppgaver 

- Eksklusjon fra 
organisasjonen, tap av 
medlemskap 

 
d. Midlertidig utestengelse mens 
en sak undersøkes 
I saker der et medlem er 
anklaget for alvorlige brudd på 
organisasjonens retningslinjer og 
regler, kan medlemmet bli 
midlertidig utestengt fra verv og 
oppgaver inntil saken er avklart 
i NMFs styrende organer. 
 
Det er forbundsstyret eller 
regionstyret i NMF som fatter 
vedtak om midlertidig 
utestengelse. Varigheten av 
midlertidig utestengelse skal 
være en del av vedtaket som 
fattes. 
I tilfeller hvor saken innebærer 
behandling av politi eller 
rettsinstans, vil et medlem som 
hovedregel bli midlertidig 
utestengt fra verv og oppgaver 
inntil saken er ferdig behandlet 
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og avklart av offentlige 
myndigheter 
 
e. Klageadgang – to ulike nivåer: 
 
1) Vedtak om disiplinære tiltak 
gjort i et korps kan ankes til 
regionstyret innen fire uker. 
Regionstyret fatter endelig 
vedtak.  
  
2) Vedtak om disiplinære tiltak 
gjort i regionstyret kan ankes til 
Forbundsstyret innen fire uker. 
(Dette gjelder ikke endelige 
vedtak i ankesaker, jfr. pkt.1). 
Forbundsstyret fatter endelig 
vedtak.  
Etter skriftlig søknad kan 
personer som har vært 
ekskludert, igjen bli medlem 
dersom Forbundsstyret eller 
regionstyret med 3/4 flertall 
vedtar det. 
 
f. Korps som skylder ett års 
kontingent til NMF kan bli 
midlertidig utestengt etter 
nærmere varsel. En eventuell 
midlertidig utestengelse fritar 
ikke for betaling av forfalte krav 
på medlemskontingent og 
forsikring. Medlemskap kan bli 
gjenopptatt når kontingenten er 
betalt.  
 

§4 LANDSMØTE 
4.1 Status 
Landsmøtet er NMFs øverste 
myndighet. Alle 
organisasjonsledd skal følge de 
vedtak som fattes av 
Landsmøtet.  

 
4.2 Innkalling og saker 
a. Det skal holdes ordinært 
landsmøte innen utgangen av 
april annet hvert år.  
b. Det skal kalles inn til 
ekstraordinært landsmøte 
dersom Forbundsstyret eller 
regioner tilsvarende 2/3 av NMFs 

og avklart av offentlige 
myndigheter 
 
e. Klageadgang – to ulike nivåer: 
 
1) Vedtak om disiplinære tiltak 
gjort i et korps kan ankes til 
regionstyret innen fire uker. 
Regionstyret fatter endelig 
vedtak.  
  
2) Vedtak om disiplinære tiltak 
gjort i regionstyret kan ankes til 
Forbundsstyret innen fire uker. 
(Dette gjelder ikke endelige 
vedtak i ankesaker, jfr. pkt.1). 
Forbundsstyret fatter endelig 
vedtak.  
Etter skriftlig søknad kan 
personer som har vært 
ekskludert, igjen bli medlem 
dersom Forbundsstyret eller 
regionstyret med 3/4 flertall 
vedtar det. 
 
f. Korps som skylder ett års 
kontingent til NMF kan bli 
midlertidig utestengt etter 
nærmere varsel. En eventuell 
midlertidig utestengelse fritar 
ikke for betaling av forfalte krav 
på medlemskontingent og 
forsikring. Medlemskap kan bli 
gjenopptatt når kontingenten er 
betalt.  
 

§4 LANDSMØTE 
4.1 Status 
Landsmøtet er NMFs øverste 
myndighet. Alle 
organisasjonsledd skal følge de 
vedtak som fattes av 
Landsmøtet.  
 

4.2 Innkalling og saker 
a. Det skal holdes ordinært 
landsmøte innen utgangen av 
april annet hvert år.  
b. Det skal kalles inn til 
ekstraordinært landsmøte 
dersom Forbundsstyret eller 
regioner tilsvarende 2/3 av 
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medlemsmasse, eller 2/3 av 
regionene krever det. 
c. Innkallingen skal sendes 
senest tre måneder før ordinært 
og en måned før ekstraordinært 
landsmøte.  
d. Den nasjonale valgkomiteens 
innstilling skal gjøres kjent 
minimum fire uker før 
landsmøtet.  
Styrets årsmelding, revidert 
regnskap, budsjett og saker til 
behandling på landsmøtet skal 
sendes til regionene senest fire 
uker før landsmøtet.  
e. Medlemmer og korps må 
fremme landsmøtesaker 
gjennom regionen innen 1. 
desember. Regionene må 
fremme landsmøtesaker før 1. 
januar det året landsmøtet skal 
holdes.  
Alle saker som er mottatt innen 
denne fristen skal legges fram 
for landsmøtet.  
f. Dersom det oppstår en force 
majeure-situasjon og landsmøtet 
ikke kan avholdes i tråd med 
vedtektene, skal Forbundsstyret 
kalle inn regionens ledere og 
legge frem forslag til: 
a) Digitalt landsmøte til oppsatt 
tid. 
b) Utsettelse av landsmøtet. 
Forbundsstyret gjør sin 
vurdering og fatter vedtak på 
grunnlag av drøfting med 
regionlederne. 
 

 
4.3 Representasjon, 
rettigheter og voteringer 
a. På landsmøtet deltar 
delegater fra regioner, 
Forbundsstyret, den nasjonale 
kontrollkomité, lederen i den 
nasjonale valgkomité og gjester 
invitert av Forbundsstyret. 
 
b. Regionene velger delegater 
etter antall medlemmer som 
NMF har mottatt kontingent for 

NMFs medlemsmasse, eller 2/3 
av regionene krever det. 
c. Innkallingen skal sendes 
senest tre måneder før ordinært 
og en måned før ekstraordinært 
landsmøte.  
d. Den nasjonale valgkomiteens 
innstilling skal gjøres kjent 
minimum fire uker før 
landsmøtet.  
Styrets årsmelding, revidert 
regnskap, og saker til 
behandling på landsmøtet skal 
sendes til regionene senest fire 
uker før landsmøtet.  
e. Medlemmer og korps må 
fremme landsmøtesaker 
gjennom regionen innen 1. 
desember. Regionene må 
fremme landsmøtesaker før 1. 
januar det året landsmøtet skal 
holdes.  
Alle saker som er mottatt innen 
denne fristen skal legges fram 
for landsmøtet.  
f. Dersom det oppstår en force 
majeure-situasjon og 
landsmøtet ikke kan avholdes i 
tråd med vedtektene, skal 
Forbundsstyret kalle inn 
regionens ledere og legge frem 
forslag til: 
a) Digitalt landsmøte til oppsatt 
tid. 
b) Utsettelse av landsmøtet. 
Forbundsstyret gjør sin 
vurdering og fatter vedtak på 
grunnlag av drøfting med 
regionlederne. 
 

4.3 Representasjon, 
rettigheter og voteringer 
a. På landsmøtet deltar 
forbundsstyret og delegater fra 
regionene. I tillegg deltar den 
nasjonale kontrollkomiteen, 
lederen i den nasjonale 
valgkomiteen og gjester 
inviterte av Forbundsstyret. 
b. Regionene velger delegater 
etter antall medlemmer som 
NMF har mottatt kontingent for  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Her er budsjett og 
langtidsbudsjett 
fjernet som følge 
av egen sak om 
dette. 
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per 28.02 det året det er 
landsmøte.  
Regionene har rett på 
representasjon ut fra følgende 
modell: 
- 1 delegat pr. påbegynte 1000 
medlemmer 
c. Følgende har tale-/forslags-/ 
og stemmerett: 
- Godkjente delegater fra 
regionene  
- Forbundsstyrets medlemmer i 
alle saker, men ikke stemmerett 
under behandling av årsmelding 
og regnskap. 
d. Følgende har tale- og 
forslagsrett: 
- Den nasjonale 
kontrollkomiteens medlemmer  
- Den nasjonale valgkomiteens 
leder under valg. 
e. Følgende har talerett:  
- Generalsekretær, unntatt i 
forbindelse med valg. 
- Landsmøtet kan gi talerett til 
hvem det måtte ønske. 
f. Gyldig vedtak krever mer enn 
halvparten av de avgitte 
stemmene. 
 

 
4.4 Dagsorden 
Landsmøtet skal behandle 
følgende saker: 
a. Konstituering 
1. Åpning 
2. Navneopprop 
 
3. Godkjenning av innkalling 
4. Godkjenning av dagsorden 
/sakslisten  
5. Valg av møteledelse 
6. Valg av referenter 
7. Valg av fullmaktskomité 
8. Valg av redaksjonskomité 
9. Valg av to 
protokollunderskrivere 
b. Generell debatt: 
Landsmøtet skal gjennomføre en 
generell debatt etter innsendt 
tema. 

per 28.02 det året det er 
landsmøte.  
Regionene har rett på 
representasjon ut fra følgende 
modell: 
- 1 delegat pr. påbegynte 1000 
medlemmer 
c. Følgende har tale-/forslags-/ 
og stemmerett: 
- Godkjente delegater fra 
regionene  
- Forbundsstyrets medlemmer i 
alle saker, men ikke stemmerett 
under behandling av årsmelding 
og regnskap. 
d. Følgende har tale- og 
forslagsrett: 
- Den nasjonale 
kontrollkomiteens medlemmer  
- Den nasjonale valgkomiteens 
leder under valg. 
e. Følgende har talerett:  
- Generalsekretær, unntatt i 
forbindelse med valg. 
- Landsmøtet kan gi talerett til 
hvem det måtte ønske. 
f. Gyldig vedtak krever mer enn 
halvparten av de avgitte 
stemmene. 
 

 
4.4 Dagsorden 
Landsmøtet skal behandle 
følgende saker: 
a. Konstituering 
1. Åpning 
2. Navneopprop 
 
3. Godkjenning av innkalling 
4. Godkjenning av dagsorden 
/sakslisten  
5. Valg av møteledelse 
6. Valg av referenter 
7. Valg av fullmaktskomité 
8. Valg av redaksjonskomité 
9. Valg av to 
protokollunderskrivere 
b. Generell debatt: 
Landsmøtet skal gjennomføre en 
generell debatt etter innsendt 
tema. 
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c. Godkjenning av årsmelding 
med revidert regnskap for hvert 
av årene i landsmøteperioden. 
d. Saker fremmet av 
Forbundsstyret og regionene. 
e. Plan, honorar for 
Forbundsstyrets- og den 
nasjonale kontrollkomiteens 
medlemmer og varamedlemmer, 
kontingent, budsjett og 
langtidsbudsjett. 
f. Valg av: 
1. President.  
2. Visepresident. 
3. Seks styremedlemmer og to 
varamedlemmer. 
4. Tre medlemmer og ett 
varamedlem i den nasjonale 
kontrollkomiteen. Leder velges 
særskilt. 
5. Fem medlemmer i den 
nasjonale valgkomiteen. Leder 
velges særskilt. 
Alle velges for to år.  
De som velges må ha gyldig 
medlemskap og ha sagt seg villig 
til å påta seg verv. Fast ansatte i 
NMF er ikke valgbare til verv i 
pkt. 1-5. 
6. Revisor. 
Valg skal foregå skriftlig dersom 
noen krever det. 
 
Dersom a. president, b. 
visepresident eller c. 
styremedlem av tungtveiende 
grunner må fratre i tingperioden 
gjelder følgende: 
a. Visepresident rykker opp som 
president. Styret velger ny 
visepresident blant 
styremedlemmene, og første 
varamedlem rykker opp som 
fullverdig medlem i styret.  
b. Styret velger ny visepresident 
blant resterende 
styremedlemmer, og 1. 
varamedlem rykker opp som 
fullverdig medlem av styret.  
c. 1. varamedlem rykker 
automatisk opp som fullverdig 
medlem i styret. 
 

c. Godkjenning av årsmelding 
med revidert regnskap for hvert 
av årene i landsmøteperioden. 
d. Saker fremmet av 
Forbundsstyret og regionene. 
e. Plan, honorar for 
Forbundsstyrets- og den 
nasjonale kontrollkomiteens 
medlemmer og varamedlemmer 
og kontingent. 
 
f. Valg av: 
1. President.  
2. Visepresident. 
3. Seks styremedlemmer og to 
varamedlemmer. 
4. Tre medlemmer og ett 
varamedlem i den nasjonale 
kontrollkomiteen. Leder velges 
særskilt. 
5. Fem medlemmer i den 
nasjonale valgkomiteen. Leder 
velges særskilt. 
Alle velges for to år.  
De som velges må ha gyldig 
medlemskap og ha sagt seg villig 
til å påta seg verv. Fast ansatte 
i NMF er ikke valgbare til verv i 
pkt. 1-5. 
6. Revisor. 
Valg skal foregå skriftlig dersom 
noen krever det. 
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§ 5 FORBUNDSSTYRET 
5.1 Sammensetning og 
konstituering 
Sammensetning og konstituering 
Forbundsstyret består av 
president, visepresident, seks 
styremedlemmer og 
representant valgt av de 
ansatte, i alt ni medlemmer.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 Fullmakter 
a. Forbundsstyret skal lede NMF 
etter NMFs vedtekter og 
landsmøtevedtak.  
 
b. Forbundsstyret kan delegere 
oppgaver og ansvar til 
administrasjonen, samt utnevne 
de råd og utvalg som er 
nødvendig for å nå de mål som 
landsmøtet har vedtatt. 
c. Forbundsstyret kan vedta 
regler, instrukser og 
mønstervedtekter for 
musikkorps og drillkorps i NMF 
for å presisere og regulere NMFs 
ansvar og aktiviteter. 
d. Generalsekretæren er 
administrativ leder og leder 
NMFs daglige virksomhet i 
samsvar med vedtekter, vedtak, 

§ 5 FORBUNDSSTYRET 
5.1 Sammensetning og 
konstituering 
Sammensetning og konstituering 
Forbundsstyret består av 
president, visepresident, seks 
styremedlemmer og 
representant valgt av de 
ansatte, i alt ni medlemmer.  
Dersom a. president, b. 
visepresident eller c. 
styremedlem må fratre i 
landsmøteperioden gjelder 
følgende: 
a. Visepresident rykker opp som 
president. Styret velger ny 
visepresident blant 
styremedlemmene, og første 
varamedlem rykker opp som 
fullverdig medlem i styret.  
b. Styret velger ny visepresident 
blant resterende 
styremedlemmer, og 1. 
varamedlem rykker opp som 
fullverdig medlem av styret.  
c. 1. varamedlem rykker 
automatisk opp som fullverdig 
medlem i styret. (flyttet fra 4.4) 
 

 
5.2 Fullmakter 
a. Forbundsstyret skal lede NMF 
etter NMFs vedtekter, 
fullmaktsmatriser og 
landsmøtevedtak.  
b. Forbundsstyret kan delegere 
oppgaver og ansvar til 
administrasjonen, samt utnevne 
de råd og utvalg som er 
nødvendig for å nå de mål som 
landsmøtet har vedtatt. 
c. Forbundsstyret kan vedta 
regler, instrukser og 
mønstervedtekter for 
musikkorps og drillkorps i NMF 
for å presisere og regulere NMFs 
ansvar og aktiviteter. 
d. Generalsekretæren er 
administrativ leder og leder 
NMFs daglige virksomhet i 
samsvar med vedtekter, vedtak, 
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§ 4.4. 
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retningslinjer og gjeldende 
instrukser. Generalsekretæren 
har møteplikt i Forbundsstyret, 
og skal se til at det foreligger 
saksutredning og forslag til 
vedtak i alle saker 
Forbundsstyret skal behandle. 
e. Generalsekretær sammen 
med president tegner forbundet. 
Styret kan meddele prokura. 

 
 
5.3 Innkalling til 
styremøter –beslutninger 
a. Forbundsstyret innkalles når 
president eller tre av 
forbundsstyrets medlemmer 
finner det nødvendig. 
b. Forbundsstyret er 
beslutningsdyktig når flertallet 
av styremedlemmer er til stede. 
Møteleder avgjør ved 
stemmelikhet i styret. 
c. Styrevedtak skal 
protokollføres og protokollene 
skal sendes forbundsstyrets 
medlemmer og varamedlemmer, 
regionstyreledere, regionenes 
administrasjoner og den 
nasjonale kontrollkomiteens 
medlemmer. Konfidensielle 
saker føres i egen protokoll. 
Denne sendes til forbundsstyrets 
medlemmer og den nasjonale 
kontrollkomité.  

 
5.4 Årsavslutning 
Forbundsstyret skal utarbeide 
årsmelding og avslutte regnskap 
hvert år. Regnskapet skal 
revideres av statsautorisert 
revisor valgt av landsmøtet. Det 
året det ikke er landsmøte, skal 
årsmelding og revidert regnskap 
sammen med kontrollkomiteens 
beretning fremlegges på høstens 
ledermøte til orientering. 
 

5.5 Personalansvar 
a. Forbundsstyret har det 
overordnede juridiske 
arbeidsgiveransvaret for 

retningslinjer og gjeldende 
instrukser. Generalsekretæren 
har møteplikt i Forbundsstyret, 
og skal se til at det foreligger 
saksutredning og forslag til 
vedtak i alle saker 
Forbundsstyret skal behandle. 
e. Generalsekretær sammen 
med president tegner 
forbundet. Styret kan meddele 
prokura. 

 
5.3 Innkalling til 
styremøter –beslutninger 
a. Forbundsstyret innkalles når 
president eller tre av 
forbundsstyrets medlemmer 
finner det nødvendig. 
b. Forbundsstyret er 
beslutningsdyktig når flertallet 
av styremedlemmer er til stede. 
Møteleder avgjør ved 
stemmelikhet i styret. 
c. Styrevedtak skal 
protokollføres og protokollene 
skal sendes forbundsstyrets 
medlemmer og varamedlemmer, 
regionstyreledere, regionenes 
administrasjoner og den 
nasjonale kontrollkomiteens 
medlemmer. Konfidensielle 
saker føres i egen protokoll. 
Denne sendes til forbundsstyrets 
medlemmer og den nasjonale 
kontrollkomité.  

 
5.4 Årsavslutning 
Forbundsstyret skal utarbeide 
årsmelding og avslutte regnskap 
hvert år. Regnskapet skal 
revideres av statsautorisert 
revisor valgt av landsmøtet. Det 
året det ikke er landsmøte, skal 
årsmelding og revidert regnskap 
sammen med kontrollkomiteens 
beretning fremlegges på høstens 
ledermøte til orientering. 
 

5.5 Personalansvar 
a. Forbundsstyret har det 
overordnede juridiske 
arbeidsgiveransvaret for 
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samtlige ansatte i forbundet, 
dvs. ansatte ved nasjonalt 
kontor og for ansatte ved NMFs 
regionkontorer. 
b. På vegne av Forbundsstyret 
utøves de alminnelige 
arbeidsgiverfunksjonene av NMFs 
generalsekretær. 
c. Regionens daglige ledere 
utøver også, gjennom delegasjon 
via generalsekretær, 
arbeidsgiverfunksjoner på vegne 
av Forbundsstyret i regionen. 
d. En representant for de 
ansatte med vara til 
Forbundsstyret velges av og 
blant de ansatte. 
 

§ 6 REGIONTING 
6.1 Status  
Regiontinget er regionens 
øverste myndighet.  
 
6.2 Innkalling og saker  
a. Ordinært regionting holdes 
annet hvert år, det året 
landsmøtet ikke avholdes, innen 
utgangen av april måned.  
b. Det innkalles til 
ekstraordinært regionting 
dersom regionstyret eller 1/3 av 
regionens korps krever det. 
c. Innkalling sendes ut minimum 
ti uker før ordinært og tre uker 
før ekstraordinært regionting. 
d. Styrets årsmeldinger, 
reviderte regnskap, budsjett og 
saker til behandling på 
regiontinget, skal sendes 
korpsene senest tre uker før 
regiontinget. 
e. Medlemmer må fremme saker 
til behandling på regiontinget 
gjennom korpsene. 
Saker som ønskes behandlet på 
ordinært regionting, må være 
mottatt av regionen seks uker 
før regiontinget.  
Alle saker som er mottatt innen 
denne fristen skal legges fram 
for regiontinget. 
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utgangen av april måned.  
b. Det innkalles til 
ekstraordinært regionting 
dersom regionstyret eller 1/3 av 
regionens korps krever det. 
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ti uker før ordinært og tre uker 
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reviderte regnskap, og saker til 
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sendes korpsene senest tre uker 
før regiontinget. 
e. Medlemmer må fremme saker 
til behandling på regiontinget 
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mottatt av regionen seks uker 
før regiontinget.  
Alle saker som er mottatt innen 
denne fristen skal legges fram 
for regiontinget. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

33 
 

6.3 Representasjon, 
rettigheter og voteringer 
a. På regiontinget deltar 
delegater fra korps, 
regionstyret, medlemmer i den 
regionale kontrollkomité, 
lederen i den regionale 
valgkomité, observatører fra 
korpsene, og gjester invitert av 
regionstyret. En delegat kan kun 
representere ett korps. 
b. Korpsene møter med inntil to 
ordinære regiontingsdelegater 
med skriftlig fullmakt 
undertegnet av korpsets leder.  
c. Følgende har tale-, forslags- 
og stemmerett: 
- Godkjente delegater fra 
korpsene.  
- Regionstyrets medlemmer i 
alle saker, men ikke stemmerett 
under behandling av årsmelding 
og regnskap.  
d. Følgende har tale- og 
forslagsrett:  
- Den regionale 
kontrollkomiteens medlemmer, 
den regionale valgkomiteens 
leder under valg. 
e. Følgende har talerett: 
- Representanter fra NMFs 
forbundsstyre og administrasjon 
- Regiontinget kan utover dette 
gi talerett til hvem det måtte 
ønske.  
f. Gyldig vedtak krever mer enn 
halvparten av de avgitte 
stemmer. 
 

6.4 Dagsorden 
Regiontinget skal behandle 
følgende saker: 
 
a. Konstituering 
1. Åpning 
2. Navneopprop 
3. Godkjenning av innkalling 
4. Godkjenning av 
dagsorden/sakslisten 
5. Valg av møteledelse 
6. Valg av referenter  
7. Valg av fullmaktskomité  
8. Valg av redaksjonskomité  

6.3 Representasjon, 
rettigheter og voteringer 
a. På regiontinget deltar 
delegater fra korps, 
regionstyret, medlemmer i den 
regionale kontrollkomité, 
lederen i den regionale 
valgkomité, observatører fra 
korpsene, og gjester invitert av 
regionstyret. En delegat kan kun 
representere ett korps. 
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- Den regionale 
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den regionale valgkomiteens 
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e. Følgende har talerett: 
- Representanter fra NMFs 
forbundsstyre og administrasjon 
- Regiontinget kan utover dette 
gi talerett til hvem det måtte 
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f. Gyldig vedtak krever mer enn 
halvparten av de avgitte 
stemmer. 
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9. Valg av to 
protokollunderskrivere. 
b. Godkjenning av årsmelding og 
revidert regnskap for hvert av 
årene i regiontingsperioden. 
c. Saker fremmet av regionstyret 
og korpsene.  
d. Plan og budsjett for neste 
regiontingsperiode og 
langtidsbudsjett 
e. Valg av: 
1 Styreleder 
2 Nestleder 
3 Fire til åtte styremedlemmer  
4 Inntil fire varamedlemmer.  
5 Tre medlemmer og ett 
varamedlem til den regionale 
kontrollkomiteen. Leder velges 
særskilt. 
6 Tre medlemmer og ett 
varamedlem til den regionale 
valgkomiteen. Leder velges 
særskilt. 
Alle velges for to år. 
De som skal velges må ha gyldig 
medlemskap og ha sagt seg villig 
til å påta seg verv. Fast ansatte i 
NMF er ikke valgbare til verv i 
regionen.  
Valg skal foregå skriftlig dersom 
noen krever det. 

 
§ 7 REGIONSTYRE 
7.1 Sammensetning og 
konstituering 
Regionstyret består av 
styreleder, nestleder og fire til 
åtte styremedlemmer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Valg av to 
protokollunderskrivere. 
b. Godkjenning av årsmelding og 
revidert regnskap for hvert av 
årene i regiontingsperioden. 
c. Saker fremmet av 
regionstyret og korpsene  
d. Plan for neste 
regiontingsperiode 
 
e. Valg av: 
1 Styreleder 
2 Nestleder 
3 Fire til åtte styremedlemmer  
4 Inntil fire varamedlemmer.  
5 Tre medlemmer og ett 
varamedlem til den regionale 
kontrollkomiteen. Leder velges 
særskilt. 
6 Tre medlemmer og ett 
varamedlem til den regionale 
valgkomiteen. Leder velges 
særskilt. 
Alle velges for to år. 
De som skal velges må ha gyldig 
medlemskap og ha sagt seg villig 
til å påta seg verv. Fast ansatte 
i NMF er ikke valgbare til verv i 
regionen.  
Valg skal foregå skriftlig dersom 
noen krever det. 
 

§ 7 REGIONSTYRE 
7.1 Sammensetning og 
konstituering 
Regionstyret består av 
styreleder, nestleder og fire til 
åtte styremedlemmer.  
Dersom a. leder, b. nestleder 
eller c. styremedlem må fratre i 
tingperioden gjelder følgende: 
a. Nestleder rykker opp som 
leder. Styret velger ny nestleder 
blant styremedlemmene, og 
første varamedlem rykker opp 
som fullverdig medlem i styret.  
b. Styret velger ny nestleder 
blant resterende 
styremedlemmer, og 1. 
varamedlem rykker opp som 
fullverdig medlem av styret.  
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7.2 Fullmakter 
a. Regionstyret skal lede 
regionen etter NMFs vedtekter 
og de vedtak regiontinget har 
fattet. 
b. Regionstyret kan delegere 
oppgaver og ansvar til regionens 
administrasjon, samt utnevne de 
råd og utvalg som er nødvendig 
for å nå de mål som regiontinget 
har bestemt. 
c. Regionstyret regulerer 
regionens ansvar og aktiviteter. 
d. Generalsekretær har ansvar 
for at regionene til enhver tid 
har en administrativ leder. På 
fullmakt fra Forbundsstyret 
ansetter generalsekretær daglig 
leder i regionen. Ansettelse 
skjer etter innstilling fra 
tilsettingsutvalget bestående av 
styreleder og ett styremedlem 
for regionen, generalsekretær, 
HR-ansvarlig og ansattes 
tillitsvalgt. Ved uenighet mellom 
regionstyrets medlemmer og 
generalsekretær treffer 
Forbundsstyret endelig 
avgjørelse.  
e. Regionens daglige leder er 
administrativ leder og leder 
regionens daglige virksomhet i 
samsvar med vedtekter, vedtak, 
retningslinjer og gjeldende 
instrukser. Daglig leder har 
møteplikt i styret, og skal se til 
at det foreligger saksutredning 
og forslag til  
vedtak i alle saker regionstyret 
skal behandle.  
f. Daglig leder sammen med 
styreleder tegner regionen. 
Regionstyret kan meddele 
prokura. 
7.3 Innkalling til styremøter –
beslutninger 
a. Regionstyret innkalles når 
lederen eller et flertall av 

c. 1. varamedlem rykker 
automatisk opp som fullverdig 
medlem i styret. 
 
 
 
7.2 Fullmakter 
a. Regionstyret skal lede 
regionen etter NMFs vedtekter, 
fullmaktsmatriser og de vedtak 
regiontinget har fattet. 
b. Regionstyret kan delegere 
oppgaver og ansvar til regionens 
administrasjon, samt utnevne de 
råd og utvalg som er nødvendig 
for å nå de mål som regiontinget 
har bestemt. 
c. Regionstyret regulerer 
regionens ansvar og aktiviteter. 
d. Generalsekretær har ansvar 
for at regionene til enhver tid 
har en administrativ leder. På 
fullmakt fra Forbundsstyret 
ansetter generalsekretær daglig 
leder i regionen. Ansettelse 
skjer etter innstilling fra 
tilsettingsutvalget bestående av 
styreleder og ett styremedlem 
for regionen, generalsekretær, 
HR-ansvarlig og ansattes 
tillitsvalgt. Ved uenighet 
mellom regionstyrets 
medlemmer og generalsekretær 
treffer Forbundsstyret endelig 
avgjørelse.  
e. Regionens daglige leder er 
administrativ leder og leder 
regionens daglige virksomhet i 
samsvar med vedtekter, vedtak, 
retningslinjer og gjeldende 
instrukser. Daglig leder har 
møteplikt i styret, og skal se til 
at det foreligger saksutredning 
og forslag til vedtak i alle saker 
regionstyret skal behandle.  
f. Daglig leder sammen med 
styreleder tegner regionen. 
Regionstyret kan meddele 
prokura. 
7.3 Innkalling til styremøter –
beslutninger 
a. Regionstyret innkalles når 
lederen eller et flertall av 
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styrets medlemmer finner det 
nødvendig. 
b. Regionstyret er 
beslutningsdyktig når flertallet i 
styret er til stede.  
c. Styrevedtak skal 
protokollføres.  Protokollen skal 
sendes til regionstyrets 
medlemmer og varamedlemmer, 
den regionale kontrollkomiteens 
medlemmer og NMFs 
sentraladministrasjon.  
d. Korpsene skal motta 
informasjon om de vedtak som 
er gjort. Konfidensielle saker 
føres i egen protokoll. Denne 
sendes til regionstyrets 
medlemmer og regional 
kontrollkomité. 
7.4 Årsavslutning 
Regionstyret skal utarbeide 
årsmelding og avslutte regnskap 
hvert år. Årsmelding, revidert 
regnskap og budsjett med 
kontrollkomiteens beretning skal 
legges frem for regiontinget til 
godkjenning. Det året det ikke 
er regionting, skal årsmelding og 
revidert regnskap sendes 
korpsene til orientering innen 
15. mai. 
 

§ 8 LEDERMØTE 
a. Ledermøtet skal være et 
aktivt høringsorgan for 
Forbundsstyret i de saker dette 
er naturlig.  Ledermøtet skal 
også være et forum hvor de 
ulike organisasjonsleddene 
utveksler erfaringer og deler 
gode tiltak med hverandre. 
Regionene, Forbundsstyret og de 
ansattes representanter har 
likeverdig rett og plikt til å 
spille inn temaer og saker i 
forkant. 
b. Ledermøtet samles to ganger 
i året og består av 
Forbundsstyret og to 
representanter, fortrinnsvis 
leder og nestleder, for hver av 
de åtte regionene.  I tillegg har 
generalsekretær møteplikt og 

styrets medlemmer finner det 
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er regionting, skal årsmelding og 
revidert regnskap sendes 
korpsene til orientering innen 
15. mai. 
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ulike organisasjonsleddene 
utveksler erfaringer og deler 
gode tiltak med hverandre. 
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regionenes daglig ledere 
møterett. De ansatte skal i 
tillegg møte med inntil to 
tillitsvalgte til ledermøtet. 
Andre medlemmer i regionstyret 
eller ledere/ansatte i NMF kan 
delta på sak etter spesiell 
innkalling. 
 

§ 9 KOMITEER 
9.1 Nasjonal og regional 
kontrollkomité 
 
Den nasjonale og de regionale 
kontrollkomiteene skal 
henholdsvis på vegne av 
landsmøtet og regiontinget: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- Kontrollere at landsmøtet og 
regiontinget blir gjennomført 
etter vedtekter og reglement, 
og at lovlige vedtak fattes.  
 
- Kontrollere at forbundsstyrets 
og regionstyrenes vedtak og 
disposisjoner ikke er i strid med 
vedtekter og landsmøtevedtak. 
 
- Gjennomgå styreprotokoller og 
regnskap hvert år og legge frem 
beretning for landsmøtet og 
regiontinget. 
 
 
 

9.2 Nasjonal og regional 
valgkomité 
Den nasjonale og regionale 
valgkomiteen skal 

regionenes daglig ledere 
møterett. De ansatte skal i 
tillegg møte med inntil to 
tillitsvalgte til ledermøtet. 
Andre medlemmer i regionstyret 
eller ledere/ansatte i NMF kan 
delta på sak etter spesiell 
innkalling. 
 

§ 9 KOMITEER 
9.1 Nasjonal og regional 
kontrollkomité 

Den nasjonale og de regionale 
kontrollkomiteene skal arbeide 
objektivt og uavhengig, og 
forholde seg nøytrale i saker 
som skal behandles av organene 
de kontrollerer. Medlemmer og 
komiteen selv skal alltid vurdere 
sin habilitet i behandling av 
saker.  

 
Kontrollkomiteene skal, 
henholdsvis på vegne av 
landsmøtet og regiontinget: 
 
- Kontrollere at landsmøtet og 
regiontinget blir gjennomført 
etter vedtekter og reglement, 
og at lovlige vedtak fattes.  
 
- Kontrollere at forbundsstyrets 
og regionstyrenes vedtak og 
disposisjoner ikke er i strid med 
vedtekter og landsmøtevedtak. 
 
- Gjennomgå styreprotokoller og 
regnskap hvert år og legge frem 
beretning for landsmøtet og 
regiontinget. 
 

 
 
9.2 Nasjonal og regional 
valgkomité 
Den nasjonale og regionale 
valgkomiteen skal innstille 
valgbare kandidater til 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ny tekst for å 
presisere at de 
som sitter i disse 
komiteene ikke 
kan være 
delegater. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

38 
 

innstillevalgbare kandidater til 
tillitsverv etter henholdsvis § 4 
og § 6. 
Forbundsstyret og regionstyrene 
innstiller valgbare kandidater til 
henholdsvis den nasjonale 
valgkomiteen og de regionale 
valgkomiteene. Komiteenes 
oppgave er å finne personer som 
kan ivareta og utvikle 
forbundet/regionen/korpsene i 
tråd med NMFs formål og 
vedtatt strategi-
/handlingsplaner. 
Komiteene skal følge vedtatt 
arbeidsmetodikk.  
 

§ 10 ØKONOMI 
NMFs formue kan ikke brukes til 
annet enn å fremme NMFs 
formål. NMFs formue hefter bare 
for Forbundets forpliktelser. 

§ 11 UENIGHETER OG 
TVISTER 
 
Uenighet og tvister om 
vedtektenes forståelse på:  
a. Korpsnivå forelegges 
regionstyret med Forbundsstyret 
som ankeinstans.  
b. Regionnivå forelegges 
Forbundsstyret med landsmøtet 
som ankeinstans.  
  

§ 12 OPPLØSNING 
a. Vedtak om oppløsning av 
forbundet må foretas på to 
påfølgende ordinære 
landsmøter. Vedtakene må ha 
minst 2/3 flertall 
b. I tilfelle oppløsning skal NMFs 
midler plasseres i bank på 
sperret, rentebærende konto. I 
perioden fram til et nytt 
landsomfattende forbund med 
samme formål er opprettet, skal 
denne konto disponeres av et 
offentlig organ.  
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§13 
VEDTEKTSENDRINGER 
Landsmøtet kan endre disse 
vedtektene med 2/3 flertall. 
IKRAFTTREDELSE: Disse 
vedtektene trer i kraft fra og 
med 11.10.20. 

§13 
VEDTEKTSENDRINGER 
Landsmøtet kan endre disse 
vedtektene med 2/3 flertall. 
IKRAFTTREDELSE: Disse 
vedtektene trer i kraft etter 
vedtak fattet, 23.04.22.  
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Mønstervedtekter medlemskorps 
 
Nåværende vedtekter Forslag til nye vedtekter Begrunnelse 
Mønstervedtekter for 
musikkorps og drillkorps i NMF 
§1 ORGANISASJON 
Norges Musikkorps Forbund 
(NMF) stiftet 1918, er en 
landsomfattende demokratisk 
musikkorganisasjon for 
musikanter, drillere og andre 
interesserte, tatt opp som 
medlemmer gjennom musikk- og 
drillkorps, heretter kalt korps. 
 
 
§1.1(Navn på 
korpset).............stiftet i 
........... er tilsluttet Norges 
Musikkorps 
Forbund (NMF med tilhørighet 
NMF (regionens navn) 
§1.2 Organisering av korpsene 
a. Korpset er det grunnleggende 
organisatoriske ledd i NMF. 
b. Korpsene bestemmer selv 
organisering og 
overgangsordninger mellom 
korps for ulike 
aldersgrupper som f.eks. 
skolekorps, voksenkorps og 
generasjonskorps. Ved 
konkurranser 
gjelder NMFs 
aldersbestemmelser fastsatt i 
konkurranse-reglementene. 
c. Dersom korpsene ikke blir 
enige om lokal organisering skal 
skolekorps og voksenkorps 
deles inn etter følgende regler: 
- En kan være medlem i 
skolekorps til 31. juli det året 
en fyller 19 år. 
- Medlem i skolekorps kan bli 
aspirant i voksenkorps fra 1. 
august det året en fyller 15 år. 
Aspiranten skal prioritere og 
oppfylle sine forpliktelser i 
skolekorpset. 
- Medlemmer til voksenkorps tas 
opp fra 1. august det året de 
fyller 16 år. 

Mønstervedtekter for 
musikkorps og drillkorps i NMF 
§1 ORGANISASJON 
Norges Musikkorps Forbund 
(NMF) stiftet 1918, er en 
landsomfattende demokratisk 
musikkorganisasjon for 
musikanter, drillere og andre 
interesserte, tatt opp som 
medlemmer gjennom musikk- 
og drillkorps, heretter kalt 
korps. 
 
§1.1(Navn på 
korpset).............stiftet i 
........... er tilsluttet Norges 
Musikkorps 
Forbund (NMF med tilhørighet 
NMF (regionens navn) 
§1.2 Organisering av korpsene 
a. Korpset er det 
grunnleggende organisatoriske 
ledd i NMF. 
b. Korpsene bestemmer selv 
organisering og 
overgangsordninger mellom 
korps for ulike 
aldersgrupper som f.eks. 
skolekorps, voksenkorps og 
generasjonskorps. Ved 
konkurranser 
gjelder NMFs 
aldersbestemmelser fastsatt i 
konkurranse-reglementene. 
c. Dersom korpsene ikke blir 
enige om lokal organisering skal 
skolekorps og voksenkorps 
deles inn etter følgende regler: 
- En kan være medlem i 
skolekorps til 31. juli det året 
en fyller 19 år. 
- Medlem i skolekorps kan bli 
aspirant i voksenkorps fra 1. 
august det året en fyller 15 år. 
Aspiranten skal prioritere og 
oppfylle sine forpliktelser i 
skolekorpset. 
- Medlemmer til voksenkorps 
tas opp fra 1. august det året 
de fyller 16 år. 
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I rene drillkorps er det ingen 
øvre aldersgrense, i skolekorps 
med drilltropper må korpset 
selv beslutte om det skal være 
samme aldersregel for drillere 
som for musikanter. 
 
d. Tvister i forbindelse med 
ovenstående punkter skal 
avgjøres av regionstyret. 
 
§2 FORMÅL 
Korpset (navn)..........skal 
legge vekt på å utvikle 
utøvende ferdigheter og skape 
et godt 
miljø til beste for sine 
medlemmer. 
 
§3 MEDLEMSSKAP 
3.1 Opptak av medlemmer 
a. Musikanter, drillere og 
andre interesserte kan tas opp 
som medlemmer i korpset av 
korpsets styre. 
b. Medlemskap for barn som 
ikke er fylt 15 år må være 
skriftlig godkjent av foresatte. 
Ved innmelding i korpset blir 
man automatisk medlem i 
NMF. 
c. Styremedlemmer må være 
medlem i NMF. Faste 
dirigenter og faste instruktør 
skal registreres i NMFs 
database. 
 
3.2 Forutsetning for 
medlemskap 
a. Alle medlemmer plikter å 
følge korpsets og NMFs 
vedtekter, reglement og 
lovlige vedtak. 
b. Alle nye medlemmer skal 
levere inn 
medlemskapsopplysninger på 
gjeldende 
innmeldingsskjema.  
 
Ved endring av registrerte 
opplysninger skal 
medlemmene snarest 
mulig gi melding til korpsets 
styre.  

I rene drillkorps er det ingen 
øvre aldersgrense, i skolekorps 
med drilltropper må korpset 
selv beslutte om det skal være 
samme aldersregel for drillere 
som for musikanter. 
 
d. Tvister i forbindelse med 
ovenstående punkter skal 
avgjøres av regionstyret. 
 
§2 FORMÅL 
Korpset (navn)..........skal 
legge vekt på å utvikle 
utøvende ferdigheter og skape 
et godt 
miljø til beste for sine 
medlemmer. 
 
§3 MEDLEMSSKAP 
3.1 Opptak av medlemmer 
a. Musikanter, drillere og 
andre interesserte kan tas opp 
som medlemmer i korpset av 
korpsets styre. 
b. Medlemskap for barn som 
ikke er fylt 15 år må være 
skriftlig godkjent av foresatte. 
Ved innmelding i korpset blir 
man automatisk medlem i 
NMF. 
c. Styremedlemmer må være 
medlem i NMF. Faste 
dirigenter og faste instruktør 
skal registreres i NMFs 
database. 
 
3.2 Forutsetning for 
medlemskap 
a. Alle medlemmer plikter å 
følge korpsets og NMFs 
vedtekter, reglement og 
lovlige vedtak. 
b. Alle nye medlemmer skal 
levere inn 
medlemskapsopplysninger i 
korpsets til enhver tids 
gjeldende 
innmeldingspraksis.  
Ved endring av registrerte 
opplysninger skal 
medlemmene snarest mulig gi 
melding til korpsets styre. 
Nevnte opplysninger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ny tekst som 
samsvarer med 
teksten i NMFs 
vedtekter. 
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Nevnte opplysninger 
registreres omgående i NMFs 
medlemsdatabase. Det gis ikke 
adgang til reservasjon mot 
registrering. 
c. Instrumenter, uniformer og 
utstyr eid av korpset skal holdes 
i god stand. Uforsiktig 
behandling kan medføre 
økonomisk ansvar for 
korpsmedlemmer/foresatte. 
 
d. Medvirkning i andre korps, 
eller bruk av korpsets eiendeler 
i andre musikk- eller 
drillaktiviteter må godkjennes 
av styret. 
 
3.3 Rapporteringsplikt og 
kontingent 
a. Korpset følger kalenderåret. 
b. Medlemmene er forpliktet til 
å betale kontingent innen 
..............hvert år/halvår. 
c. Korpsene skal hvert år 
sende årsrapport og 
medlemsopplysninger til NMF. 
Rapporten sendes i henhold til 
de frister og rutiner som er 
fastsatt av NMF. Det gis ikke 
anledning til reservasjon mot 
registrering. 
 
d. Korpsene skal betale 
kontingent til NMF innen 1. 
februar. Kontingenten regnes 
etter korpsets registrerte 
medlemstall per 31. 
desember. 
 
3.4 Utmeldinger 
Medlemmer som ønsker å melde 
seg ut, må gi melding om dette 
til korpsets styre. 
Medlemmer meldes ut av NMF 
ved utmelding fra korpset. 
Betalt kontingent refunderes 
ikke ved utmelding. 
 
3.5 Suspensjon og eksklusjon 
a. Styret kan iverksette 
disiplinære tiltak overfor 
medlemmer som ikke retter 
seg etter gyldige vedtekter, 

registreres omgående i 
NMFsmedlemsdatabase. Det   
ikke adgang til reservasjon 
mot registrering. 
 
c. Instrumenter, uniformer og 
utstyr eid av korpset skal 
holdes i god stand. Uforsiktig 
behandling kan medføre 
økonomisk ansvar for 
korpsmedlemmer/foresatte. 
 
d. Medvirkning i andre korps, 
eller bruk av korpsets eiendeler 
i andre musikk- eller 
drillaktiviteter må godkjennes 
av styret. 
 
3.3 Rapporteringsplikt og 
kontingent 
a. Korpset følger kalenderåret. 
b. Medlemmene er forpliktet til 
å betale kontingent innen 
..............hvert år/halvår. 
c. Korpsene skal hvert år 
sende årsrapport og 
medlemsopplysninger til NMF. 
Rapporten sendes i henhold til 
de frister og rutiner som er 
fastsatt av NMF. Det gis ikke 
anledning til reservasjon mot 
registrering. 
 
d. Korpsene skal betale 
kontingent til NMF innen 1. 
februar. Kontingenten regnes 
etter korpsets registrerte 
medlemstall per 31. 
desember. 
 
3.4 Utmeldinger 
 Medlemmer som ønsker å 
melde seg ut, må gi melding om 
dette til korpsets styre. 
Medlemmer meldes ut av NMF 
ved utmelding fra korpset. 
Betalt kontingent refunderes 
ikke ved utmelding. 
 
3.5 Suspensjon og eksklusjon 
a. Styret kan iverksette 
disiplinære tiltak overfor 
medlemmer som ikke retter 
seg etter gyldige vedtekter, 
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regler og vedtak, eller er til 
skade for korpsets aktivitet. 
 
b. Styret kan suspendere 
medlemmer for et bestemt 
tidsrom. 
c. I grovere tilfelle kan 
årsmøtet vedta eksklusjon. 
d. Korpsets suspensjons- og 
eksklusjonsvedtak kan ankes 
inn for regionstyret. 
 
§4 ÅRSMØTET 
4.1 Status 
Årsmøtet er korpsets øverste 
myndighet. 
 
4.2 Årsmøteperiode, innkalling, 
og saker til årsmøtet 
a. Ordinært årsmøte holdes 
hvert år i løpet av 
..........(måned) 
b. Det innkalles til 
ekstraordinært årsmøte dersom 
styret i korpset eller 1/3 av 
korpsets medlemmer skriftlig 
krever det. Innkallingen sendes 
ut minimum seks uker før 
ordinært og to uker før 
ekstraordinært årsmøte. 
c. Styrets årsmelding, revidert 
regnskap, plan, valgkomiteens 
innstilling og saker 
til behandling på årsmøtet skal 
sendes medlemmene senest to 
uker før årsmøtet. 
 
d. Medlemmer må fremme saker 
til behandling på årsmøtet 
gjennom korpsets styre. Slike 
saker må være styret i hende 
senest fire uker før årsmøtet 
avholdes. Styret plikter å legge 
saker som kommer inn i rett tid 
fram på årsmøtet. 
 
 
4.3 Representasjon, rettigheter 
og voteringer 
a. På årsmøtet deltar korpsets 
medlemmer, og gjester invitert 
av styret. 
b. Følgende har tale-, forslags- 
og stemmerett: 

regler og vedtak, eller er til 
skade for korpsets aktivitet. 
 
b. Styret kan suspendere 
medlemmer for et bestemt 
tidsrom. 
c. I grovere tilfelle kan 
årsmøtet vedta eksklusjon. 
d. Korpsets suspensjons- og 
eksklusjonsvedtak kan ankes 
inn for regionstyret. 
 
§4 ÅRSMØTET 
4.1 Status 
Årsmøtet er korpsets øverste 
myndighet. 
 
4.2 Årsmøteperiode, innkalling, 
og saker til årsmøtet 
a. Ordinært årsmøte holdes 
hvert år i løpet av 
..........(måned) 
b. Det innkalles til 
ekstraordinært årsmøte dersom 
styret i korpset eller 1/3 av 
korpsets medlemmer skriftlig 
krever det. Innkallingen sendes 
ut minimum seks uker før 
ordinært og to uker før 
ekstraordinært årsmøte. 
c. Styrets årsmelding, revidert 
regnskap, plan, valgkomiteens 
innstilling og saker 
til behandling på årsmøtet skal 
sendes medlemmene senest to 
uker før årsmøtet. 
 
d. Medlemmer må fremme 
saker til behandling på 
årsmøtet gjennom korpsets 
styre. Slike saker må være 
styret i hende senest fire uker 
før årsmøtet avholdes. Styret 
plikter å legge saker som 
kommer inn i rett tid fram på 
årsmøtet. 
 
4.3 Representasjon, rettigheter 
og voteringer 
a. På årsmøtet deltar korpsets 
medlemmer, og gjester invitert 
av styret. 
b. Følgende har tale-, forslags- 
og stemmerett: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

44 
 

- Medlemmer som har fylt 15 
år. For medlemmer under 15 
år kan en foresatt møte med 
tale- og forslagsrett. 
- Styrets medlemmer i alle 
saker, med unntak av 
stemmerett under behandling 
av årsmelding og regnskap. 
c. Følgende har tale- og 
forslagsrett: 
- Medlemmer som ikke er fylt 
15 år. 
d. Følgende har talerett: 
- Representanter fra NMF 
- Årsmøtet kan gi talerett til 
hvem det måtte ønske. 
e. Gyldig vedtak krever mer enn 
halvparten av de avgitte 
stemmene, dersom ikke annet 
er 
bestemt i vedtektene. 
 
4.4 Årsmøtets dagsorden 
Årsmøtet skal behandle 
følgende saker: 
a. Konstituering 
1. Åpning 
2. Navneopprop 
3. Godkjenning av innkalling 
4. Godkjenning av 
dagsorden/saksliste 
5. Valg av møteledelse 
6. Valg av referenter 
7. Valg av 
protokollunderskrivere 
b. Godkjenning av årsmelding 
og revidert regnskap. 
c. Saker fremmet av korpsets 
styre og medlemmer. 
d. Plan, medlemskontingent og 
langtidsbudsjett. 
e. Valg: 
1. Styreleder for ett til to år. 
2. Tre til seks styremedlemmer 
på valg for to år og _ _ _ 
varamedlemmer for ett år. 
3. Revisor(er) for ett år. 
4. Tre medlemmer i 
valgkomiteen. Leder velges 
særskilt. 
De som velges må være 
minimum 15 år når de tiltrer, 
ha gyldig medlemskap i NMF og 

- Medlemmer som har fylt 15 
år. For medlemmer under 15 
år kan en foresatt møte med 
tale- og forslagsrett. 
- Styrets medlemmer i alle 
saker, med unntak av 
stemmerett under behandling 
av årsmelding og regnskap. 
c. Følgende har tale- og 
forslagsrett: 
- Medlemmer som ikke er fylt 
15 år. 
d. Følgende har talerett: 
- Representanter fra NMF 
- Årsmøtet kan gi talerett til 
hvem det måtte ønske. 
e. Gyldig vedtak krever mer 
enn halvparten av de avgitte 
stemmene, dersom ikke annet 
er 
bestemt i vedtektene. 
 
4.4 Årsmøtets dagsorden 
Årsmøtet skal behandle 
følgende saker: 
a. Konstituering 
1. Åpning 
2. Navneopprop 
3. Godkjenning av innkalling 
4. Godkjenning av 
dagsorden/saksliste 
5. Valg av møteledelse 
6. Valg av referenter 
7. Valg av 
protokollunderskrivere 
b. Godkjenning av årsmelding 
og revidert regnskap. 
c. Saker fremmet av korpsets 
styre og medlemmer. 
d. Plan og medlemskontingent. 
 
e. Valg: 
1. Styreleder for ett til to år. 
2. Tre til seks styremedlemmer 
på valg for to år og _  
varamedlemmer for ett år. 
3. Revisor(er) for ett år. 
4. Tre medlemmer i 
valgkomiteen. Leder velges 
særskilt. 
De som velges må være 
minimum 15 år når de tiltrer, 
ha gyldig medlemskap i NMF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Endring av tekst for 
at det skal være 
konsistens med 
NMFs vedtekter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

45 
 

ha sagt seg villige til å ta på 
seg verv. 
Valg skal være skriftlig dersom 
noen krever det. 
 
§ 5 STYRET 
5.1 Sammensetning og 
konstituering 
Styret består av styreleder og 
minimum tre styremedlemmer. 
I konstituerende styremøte 
fordeles ansvar for 
faglige/praktiske 
ansvarsområder til styre- og 
varamedlemmer. 
 
5.2 Fullmakter 
a. Styret skal lede korpset etter 
de vedtak årsmøtet har fattet. 
b. Styret kan nedsette de utvalg 
og komiteer det er behov for. 
c. Styret kan revidere og 
utforme de regler og instrukser 
det er behov for å presisere, og 
regulere korpsets ansvar og 
aktiviteter. 
 
d. Styreleder og/eller nestleder 
og et styremedlem tegner 
korpset 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 Innkalling til styremøter - 
beslutninger 
 
a. Styret innkalles når 
styreleder eller flertallet av 
styrets medlemmer finner det 
nødvendig. 
b. I skolekorps/drillkorps der 
utøverne har tillitsvalgte møter 
utøvernes tillitsvalgte som 
fullverdig styremedlem. 
c. Styret er beslutningsdyktig 
når minst halvparten er til 
stede. Møteleder avgjør ved 
stemmelikhet i styret. 

og ha sagt seg villige til å ta på 
seg verv. 
Valg skal være skriftlig dersom 
noen krever det. 
 
§ 5 STYRET 
5.1 Sammensetning og 
konstituering 
Styret består av styreleder og 
minimum tre styremedlemmer. 
I konstituerende styremøte 
fordeles ansvar for 
faglige/praktiske 
ansvarsområder til styre- og 
varamedlemmer. 
 
5.2 Fullmakter 
a. Styret skal lede korpset etter 
de vedtak årsmøtet har fattet. 
b. Styret kan nedsette de 
utvalg og komiteer det er behov 
for. 
c. Styret kan revidere og 
utforme de regler og instrukser 
det er behov for å presisere, og 
regulere korpsets ansvar og 
aktiviteter. 
d. To personer tegner korpset 
mellom årsmøtene. Det kan 
enten være; 
 a) styreleder og 
nestleder 
 b) styreleder og et 
styremedlem 
               c) nestleder og et 
styremedlem 
 
5.3 Innkalling til styremøter - 
beslutninger 
a. Styret innkalles når 
styreleder eller flertallet av 
styrets medlemmer finner det 
nødvendig. 
b. I skolekorps/drillkorps der 
utøverne har tillitsvalgte møter 
utøvernes tillitsvalgte som 
fullverdig styremedlem. 
c. Styret er beslutningsdyktig 
når minst halvparten er til 
stede. Møteleder avgjør ved 
stemmelikhet i styret. 
d. Styrevedtak skal 
protokollføres, og protokollene 
sendes styrets medlemmer, 
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d. Styrevedtak skal 
protokollføres, og protokollene 
sendes styrets medlemmer, 
varamedlemmer og revisor. 
Korpsets medlemmer informeres 
om de vedtak som er gjort. 
 
5.4 Årsavslutning 
Styret skal utarbeide årsmelding 
og avslutte regnskapet for hver 
årsmøteperiode. 
Regnskapet skal revideres av 
revisor, valgt av årsmøtet. 
 
5.5 Personalansvar 
a. Styret foretar engasjement, 
ansettelser og oppsigelser, og 
har fullmakt til å inngå lønns- 
og arbeidsavtaler. 
 
b. Styret er ansvarlig for å 
innhente politiattest på de 
som har tillits- eller 
ansvarsforhold overfor 
mindreårige eller 
utviklingshemmede. 
c. Styreleder utøver daglig 
personalansvar. 
 
 
5.6 Beredskapsplan for korps 
Styret plikter å forholde seg til 
dokumentet «Beredskapsplan 
for korps» når korpset drar på 
turer og deltar på 
arrangementer. 
 
 
 
 
§6 KOMITEER 
6.1 Revisjon 
Revisorene skal gjennomgå 
regnskapet for hver 
årsmøteperiode og legge fram 
beretning for årsmøtet. 
 
6.2 Valgkomiteen 
Valgkomiteen skal innstille 
valgbare kandidater til 
tillitsverv etter § 4.4 e. 
 
§7 UENIGHETER OG TVISTER 

varamedlemmer og revisor. 
Korpsets medlemmer 
informeres om de vedtak som 
er gjort. 
 
 
 
5.4 Årsavslutning 
Styret skal utarbeide 
årsmelding og avslutte 
regnskapet for hver 
årsmøteperiode. 
Regnskapet skal revideres av 
revisor, valgt av årsmøtet. 
 
5.5 Personalansvar 
a. Styret foretar engasjement, 
ansettelser og oppsigelser, og 
har fullmakt til å inngå lønns- 
og arbeidsavtaler. 
b. Styret er ansvarlig for å 
innhente politiattest på de 
som har tillits- eller 
ansvarsforhold overfor 
mindreårige eller 
utviklingshemmede. 
c. Styreleder utøver daglig 
personalansvar. 
 
 
5.6 Beredskapsplan for korps 
Styret plikter å forholde seg 
til dokumentet 
«Beredskapsplan for korps» 
når korpset drar på turer og 
deltar på arrangementer. 
Likeledes plikter styret å sette 
seg inn i NMFs 
varslingsrutiner. 
 
§6 KOMITEER 
6.1 Revisjon 
Revisorene skal gjennomgå 
regnskapet for hver 
årsmøteperiode og legge fram 
beretning for årsmøtet. 
 
6.2 Valgkomiteen 
Valgkomiteen skal innstille 
valgbare kandidater til 
tillitsverv etter § 4.4 e. 
 
§7 UENIGHETER OG TVISTER 
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Uenighet og tvister om 
vedtektenes forståelse 
forelegges regionstyret med 
forbundsstyret som 
ankeinstans. 
 
§8 OPPLØSNING OG UTMELDING 
AV NORGES MUSIKKORPS 
FORBUND 
a. Vedtak om oppløsning av 
korpset må foretas på to 
påfølgende ordinære årsmøter. 
Vedtaket krever 2/3 flertall. I 
mellomtiden fryses korpsets 
midler på konto og utstyr lagres 
forsvarlig. 
b. I tilfelle oppløsning skal 
korpsets midler plasseres i bank 
på sperret, rentebærende 
konto. I perioden fram til et 
nytt korps er opprettet skal 
denne konto disponeres av NMF 
(region)…… Denne 
bestemmelsen gjelder ikke ved 
sammenslåing av korps. 
 
c. Det siste ordinære årsmøtet 
kan bestemme at korpsets 
midler og eiendom skal 
overføres 
til NMF (region) dersom nytt 
korps ikke er reorganisert innen 
(antall) …… år. 
d. Korps som ønsker å melde 
seg ut må sende skriftlig 
melding om dette til NMF 
senest 15. november, for at 
utmeldingen skal være gyldig 
fra 1. januar neste år. Ved 
utmelding tapes all rett til 
NMFs verdier. 
 
§9 VEDTEKTSENDRINGER 
Årsmøtet kan endre disse 
vedtektene med 2/3 flertall. 
 
IKRAFTTREDELSE 
Disse vedtektene trer i kraft fra 
og med ......... 
Tekst med uthevet skrift er 
korpset pliktig å ha med i sine 
egne vedtekter. 
 

Uenighet og tvister om 
vedtektenes forståelse 
forelegges regionstyret med 
forbundsstyret som 
ankeinstans. 
 
§8 OPPLØSNING OG UTMELDING 
AV NORGES MUSIKKORPS 
FORBUND 
a. Vedtak om oppløsning av 
korpset må foretas på to 
påfølgende ordinære årsmøter. 
Vedtaket krever 2/3 flertall. I 
mellomtiden fryses korpsets 
midler på konto og utstyr lagres 
forsvarlig. 
b. I tilfelle oppløsning skal 
korpsets midler plasseres i bank 
på sperret, rentebærende 
konto. I perioden fram til et 
nytt korps er opprettet skal 
denne konto forvaltes av NMF 
(region)…… Denne 
bestemmelsen gjelder ikke ved 
sammenslåing av korps. 
c. Det siste ordinære årsmøtet 
kan bestemme at korpsets 
midler og eiendom skal 
overføres 
til NMF (region) dersom nytt 
korps ikke er reorganisert innen 
(antall) …… år. 
d. Korps som ønsker å melde 
seg ut må sende skriftlig 
melding om dette til NMF 
senest 15. november, for at 
utmeldingen skal være gyldig 
fra 1. januar neste år. Ved 
utmelding tapes all rett til 
NMFs verdier. 
 
§9 VEDTEKTSENDRINGER 
Årsmøtet kan endre disse 
vedtektene med 2/3 flertall. 
 
IKRAFTTREDELSE 
Disse vedtektene trer i kraft 
når vedtatt. 
Tekst med uthevet skrift er 
korpset pliktig å ha med i sine 
egne vedtekter. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En språklig justering 
som presiserer at 
pengene ikke kan 
brukes. 
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Landsmøtesak 08.2022 
NMFs ØKONOMIMODELL OG KONTINGENTDELING  
  



 

49 
 

 
 
 
 
Dato:  22.–24. april 2022 
Sak nr.  8.2022 
Sak:   NMFs økonomimodell og kontingentdeling 
 
 
 
Forbundsstyrets forslag til vedtak: 
 
Som oppfølging til landsmøtesak 05.2020, gjør Landsmøtet 2022 følgende vedtak i 
landsmøtesak 7.2022, Økonomimodell og kontingentdeling: 
 
For å oppnå andel kontingentdeling 60/40 til regionene økes andel med 2% pr. år etter 
følgende plan: 
 

År Region Nasjonalt 
2022 52% 48% 
2023 54% 46% 
2024 56% 44% 
2025 58% 42% 
2026 60% 40% 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
_____________________ 

Rita Hirsum Lystad 
President 
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Innledning: 
I 2018 gjorde Landsmøtet vedtak om endret økonomimodell i NMF. Modellen trådte i kraft i 
2019 og har nå fungert i tre år.  
 

Saksutredning: 
I forbindelse med OU-prosessen i 2014/2015 påpekte det nedsatte «OU-utvalget» svakheter 
med NMFs økonomimodell, og behov for ny modell. En arbeidsgruppe utredet saken frem 
mot landsmøte i 2018, der saken ble behandlet og følgende vedtak ble gjort: 
 
1. NMF går fra 2019 over til økonomimodell med fordeling av kontingentinntekter mellom 

den enkelte region og NMF nasjonalt. 
2. NMF Nord-Norge og NMF Hedmark og Oppland mottar en noe høyere andel kontingent 

enn de andre regionene de første årene. Dette for å ta høyde for de åpenbare 
økonomiske utfordringene disse regionene har i dag. Det må således være en ambisjon 
at regionene de neste årene, på egenhånd og ved bistand, klarer å forbedre sin 
inntjening og etablere balanse mellom inntekts- og kostnadssiden.    

3.  Fordeling av kontingent gjøres etter følgende plan: 

  

År Nord-Norge og 
Innlandet 

Øvrige 
regioner 

 
2019 52% 47% 
2020 52% 48% 
2021 52% 50% 
2022 52% 52% 

 
4. Det er en klar målsetting at det skal arbeides for en kontingentdeling 60/40 til fordel 

for regionene. 
5. Eksisterende ordning med nasjonal dekning av regionenes kontorholdkostnader og 

lønnsrefusjon opphører fra 2019 og kostnader belastes der de oppstår, jfr 
arbeidsgruppens innstilling datert 5.3.2018.  

Basert på innstilling fra OU-utvalget og arbeidet med økonomimodellen ble følgende mål 
satt: 

 Ny modell skal bidra til felles mål i hele organisasjonen og skal underbygge de 
strategiske målene organisasjonen har satt seg – hvor utvikling i medlemstall er 
viktig. 

 Stimulere til kostnadsoptimalisering og sunn drift.  
 NMF skal fortsette å være en landsdekkende organisasjon og modellen skal sikre 

tilstedeværelse i alle regioner. Dette betyr at modellen også skal ivareta spesielle 
hensyn ift. regioner med særskilte utfordringer. 

 Det etableres en ryddig kostnadsdeling ift. hvem som beslutter og hvor kostnader 
belastes. 

 Modellen skal over tid styrke de 8 regionene ressursmessig. Det skal jobbes mot et 
mål med 60/40 deling av kontingent til fordel for regionene. 

 Det etableres klare retningslinjer i forhold til inntekts- og kostnadsdeling. 
 Den enkelte region er ansvarlig for sin økonomi basert på kontingentinntekt, 

tilskudd og arrangementsinntekter, samt kostnadene i regionen. 
 Modellen må sikre en sunn buffer nasjonalt for å kunne håndtere svingninger i 

nasjonale prosjekter, tilskudd etc.  
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Innføring av ny økonomimodell ble gjort gjeldende fra 2019. Beregninger i saksutredelsen 
til økonomimodellen viser at modellen gir en omfordeling av midler med en større andel av 
inntektene til regionene, og tilsvarende mindre til nasjonalleddet. For at nasjonalleddet 
skal få tid til å tilpasse seg de reduserte inntektene ble opptrappingsplan av kontingent i 
sakens punkt 3 vedtatt. I denne planen, som går til 2022, er siste fordeling 52 % til regioner 
og 48 % til nasjonalleddet.  
 
Etter evaluering økonomimodellen i landsmøtet 2020 ble det konkludert med at modellen 
videreføres.  Siden modellen ikke tar hensyn til ulike forutsetninger i regionene ble det 
vedtatt at Forbundsstyret kan gi generalsekretær fullmakt til å gi støtte der hvor dette er 
nødvendig for å kunne gi NMFs medlemmer tilbud i henhold til den nasjonale 
strategiplanen. Landsmøtet ba også om en konkret plan for videre opptrapping av 
kontingentdeling mot målet 60/40 til fordel for regionene.  
 
 
Vedtak i Landsmøte 2020: 
Som oppfølging av landsmøtesak 04.2018, gjør Landsmøtet 2020 følgende  
vedtak i landsmøtesak 05.2020, Evaluering av NMFs økonomimodell: 
 
1. NMFs økonomimodell videreføres som vedtatt av Landsmøtet 2018. 
2. NMF skal kunne gi alle sine medlemmer tilbud i henhold til den nasjonale  

strategiplanen. Der hvor dette ikke lar seg gjøre innenfor den vedtatte  
økonomimodellen kan Forbundsstyret gi generalsekretær fullmakt til å gi  
støtte fra NMF nasjonalt. Sakene skal redegjøres for på påfølgende 
Ledermøte. 

3. Landsmøte ber forbundsstyret legge frem et konkret forslag til hvordan man  
skal nå følgende målsetning: «Det er en klar målsetting at det skal arbeides  
for en kontingentdeling 60/40 til fordel for regionene» på landsmøte i 2022 

 
Enstemmig vedtatt 
 
Kontingentdeling 2019-2022 
 

 
*tall i hele tusen 
 
Tabellen over viser i første linje stipulerte tall for 2018 hentet fra Landsmøtesaken 2018. 
De tre neste linjene viser faktisk fordelt kontingent for årene og 2019-2021, og den 
nederste linjen viser fakturert beløp i januar 2022.  Kontingenten føres etter 
kontantprinsippet og inntektsføres først når den blir innbetalt.  For at man skal oppnå 
inntekten i nederste linje forutsetter dette at alle utsendte fakturaer blir betalt.  
 
NMF Nord-Norge og NMF Innlandet ligger i tabellen med 52 % av kontingent på samtlige år, 
mens de øvrige regionene har en gradvis økning fra 47 % i 2019 til 52 % i 2022. Totale  
 

 Kontingent/

Region 

 Nord-

Norge 

 

Trønd

e-lag 

 

Nordv

est 

 Horda-

land 

 Roga-

land  Sør  Øst 

 Inn-

landet 

 Nasjo-

nalt  Total 

Stipulert 2019

LM-sak 810 875 964 890 717 824 2 229 835 8 847 16 991

Betalt 2019 796 892 958 910 733 835 2 298 839 8 981 17 242

Betalt 2020 792 895 960 920 748 855 2 351 801 8 760 17 082

Betalt 2021 760 902 932 893 765 856 2 299 759 8 048 16 214

Fakturert 2022 777 952 958 962 792 912 2 404 760 7 862 16 379
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kontingentinntekter hadde en økning i starten, men fallende medlemstall, blant annet som 
følge av pandemien, gjør at det i 2022 er 863’ mindre til fordeling enn i 2019.  
 
Plan for viderefordeling 
 

 
 
Tabellen over tar utgangspunkt i fakturert beløp, og viser effekten av å fortsette økningen 
av andel til region med 2 % pr. år, basert på fakturert beløp for 2022.  Linjene viser 
kontingent pr. region pr. år, og nederste linje viser økning i kontingent pr. år. For 
nasjonalleddet blir inntekten redusert med 327’ pr. år. For at nasjonalleddet skal få tid til 
å tilpasse seg de reduserte inntektene anbefaler forbundsstyret å fortsette med en plan 
med økning på 2 % til region pr. år frem til målet er nådd med 60 % i 2026.  
  

År

Andel 

region

Nord-

Norge

Trønd

e-lag

Nordv

est

Horda-

land

Roga-

land Sør Øst

Inn-

landet

Nasjo-

nalt

2022 52 % 777 952 958 962 792 912 2 404 760 7 862

2023 54 % 807 989 995 999 822 947 2 496 789 7 535

2024 56 % 837 1 025 1 032 1 036 853 982 2 589 818 7 207

2025 58 % 867 1 062 1 069 1 073 883 1 017 2 681 848 6 879

2026 60 % 897 1 098 1 105 1 110 914 1 052 2 774 877 6 552

30 36 36 37 31 35 93 29 -327

*tall i hele tusen

Endring pr år
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Landsmøtesak 9.2022 
HONORAR FORBUNDSSTYRET OG KONTROLLKOMITE  
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Dato:  22.–24. april 2022 
Sak nr.  9.2022 
Sak:   Honorar forbundsstyret og kontrollkomite 

 
 
 
Forbundsstyrets forslag til vedtak: 
 
Landsmøtet vedtar fremlagte forslag til honorar for perioden 2022-2024 
 
1. Presidentens honorar fastsettes til 3G per år (p.t. kr. 319.197,-) som utbetales som 

månedlig honorar.  
2. Visepresidentens honorar fastsettes til 2G per år (p.t. kr. 212.798,-) som utbetales 

som månedlig honorar.  
3. Honorar til forbundsstyrets medlemmer og varamedlemmer følger Skatteetatens 

grense for oppgavepliktig inntekt fra frivillige organisasjoner. Pr. i dag utgjør dette 
kr 10 000,-. Beløpet justeres årlig i henhold til Skatteetatens regler, begrenset til 
inntil 10 % endring pr. år. Fullt honorar krever min. 80 % oppmøte på styremøtene.  

4. Honorar til Kontrollkomiteens medlemmer og varamedlemmer for perioden  
2022-2023 fastsettes til kr. 5.200,- pr. år.  

5. Dokumenterte reiseutgifter dekkes etter regning. 
 
 

 
 
 

 
 

 
_____________________ 

Rita Hirsum Lystad 
President 
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Innledning: 
Viser til NMFs vedtekter § 4.4 Landsmøtets dagsorden 
 
Landsmøtet skal behandle følgende saker: 
  
- Punkt c: Plan, honorar for forbundsstyrets og den nasjonale kontrollkomiteens 
medlemmer og varamedlemmer, kontingent, budsjett og langtidsbudsjett. 
 

Saksutredning: 
 
Forbundsstyret legger frem sak for Landsmøtet i henhold til bestemmelsene i § 4.4c 
 
Godtgjøring som er knyttet til G vil naturlig reguleres i tråd med denne. 
Skatteetatens grense for oppgavepliktig beløp er ikke endret, derfor foreslås det at 
honorar for styremedlemmer videreføres.  
Det synes naturlig at honorar for kontrollkomite relateres til styrehonoraret. 
Administrasjonen oppfatter det som at reguleringsordningen og dagens satser fungerer 
godt, og det er heller ikke mottatt signaler som tyder på noe annet.   
 
Det foreslås derfor en videreføring av gjeldende satser, vedtatt av landsmøtet 2020: 
 
1. Presidentens honorar fastsettes til 3G per år (p.t. kr. 319.197,-) som utbetales som 

månedlig honorar.  
2. Visepresidentens honorar fastsettes til 2G per år (p.t. kr. 212.798,-) som utbetales 

som månedlig honorar.  
3. Honorar til forbundsstyrets medlemmer og varamedlemmer følger Skatteetatens 

grense for oppgavepliktig inntekt fra frivillige organisasjoner. Pr. i dag utgjør dette 
kr 10 000,-. Beløpet justeres årlig i henhold til Skatteetatens regler, begrenset til 
inntil 10 % endring pr. år. Fullt honorar krever min. 80 % oppmøte på styremøtene.  

4. Honorar til Kontrollkomiteens medlemmer og varamedlemmer for perioden 2022-
2023 fastsettes til kr. 5.200,- pr. år.  

5. Dokumenterte reiseutgifter dekkes etter regning. 
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Landsmøtesak 10.2022 
KONTINGENTSATSER 2023-2024 
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Dato:  22.–24. april 2022 
Sak nr.  10.2022 
Sak:   Kontingentsatser 2023-2024 

 
 
 
Forbundsstyrets forslag til vedtak: 

 
NMFs medlemskontingent holdes uendret i perioden 2023-2024 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

_____________________ 
Rita Hirsum Lystad 

President 
  

Grunnkontingent 110 

Aktivitetskontingent 165 

Korpskontingent 1 750 

Kontingent hvilende 350 
   

Medlemskontingent utøvere (grunnkontingent + aktivitetskontingent) 275 
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Landsmøtesak 11.2022 
BUDSJETT 2023-2024 
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Dato:  22.–24. april 2022 
Sak nr.  11.2022 
Sak:   Budsjett 2023-2024 

 
 
 
Forbundsstyrets forslag til vedtak: 

 
Landsmøtet vedtar budsjett for perioden 2023-2024 i tråd med forslaget i 
saksutredningen. 
 

 
 
 

 
 

 
_____________________ 

Rita Hirsum Lystad 
President 
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Innledning: 
 
I henhold til NMFs vedtekter § 4.4 d Landsmøtets dagsorden skal følgende saker 
behandles ved hvert landsmøte: 
Plan, honorar for forbundsstyrets og den nasjonale kontrollkomiteens 
medlemmer og varamedlemmer, kontingent, budsjett og langtidsbudsjett. 
 

Saksutredning: 
Vedlagte budsjetter tar utgangspunkt i driftsbudsjett 2022 og det driftsnivå som 
der er lagt til grunn. Satsingsområder blir utledet av NMFs strategiplan.  
 
Det er i budsjettene lagt til grunn en generell lønns- og prisstigning på 2,5 % på 
både inntekts- og kostnadsposter. Prosjekter finansiert med prosjekttilskudd er 
forutsatt videreført i samme størrelsesorden, med unntak av arrangement i 
anledning frivillighetens år, som er tatt ut.  
 
I forslag til plan om økning av andel medlemskontingent til regionene er det 
lagt inn en reduksjon på nasjonalleddet pr. år på 327’. Dette er også lagt til 
grunn i budsjettene. Det er også lagt til grunn en økning i medlemstall når 
pandemien er over, og totale medlemskontingenter er øket med 200’ pr. år fra 
2024.  
 
Momskompensasjon ble i 2021 for første gang fullfinansiert. Det er forutsatt full 
momskompensasjon også i kommende år, men denne er ikke rettighetsbasert og 
posten avhenger derfor av økte bevillinger fra regjeringen.  
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Budsjett Budsjett  

2023 2024 

Driftsinntekter 
 

  

Medlemskontingent       7 473       7 234  

Tilskudd, spons og provisjon    32 853     33 796  

Andre driftsinntekter    12 387     12 600  

Sum driftsinntekter    52 713     53 630  

  
 

  

Driftskostnader 
 

  

Varekostnader      7 462       7 649  

Personalkostnader    19 978     20 472  

Avskrivinger        300         300  

Annen driftskostnad    24 509     24 985  

Sum driftskostnader    52 249     53 406  

  
 

  

Driftsresultat        464         224  

  
 

  

Finansinntekter        400         450  

  
 

  

Årsresultat        864         674  

 
 
Provisjon Tryg er nedjustert i forhold til 2022 budsjett på bakgrunn av 
regnskapstall for 2021. Det er deretter lagt inn økning på 200’ pr. år fra 2024. 
 
Landsmøtet 2020 vedtok i sak 14.2020 at det for å arbeide med økt 
formålsrealisering skulle legges inn kostnader til en ny stilling og økte inntekter 
på 3 mill. Arbeidet med å skaffe midler er forventet å være litt mer langsiktig, 
og det er i budsjett lagt inn inntekter på 2 mill. i 2022, og deretter økning på 
250’ pr år frem til 3 mill. i 2026. 
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Landsmøtesak 12.2022 
LANGTIDSBUDSJETT 2025-2026 
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Dato:  22.–24. april 2022 
Sak nr.  12.2022 
Sak:   Langtidsbudsjett 2025-2026 

 
 
 
Forbundsstyrets forslag til vedtak: 
 
Landsmøtet vedtar budsjett for perioden 2025-2026 i tråd med forslaget i 
saksutredningen. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
_____________________ 

Rita Hirsum Lystad 
President 
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Innledning: 

 

 
I henhold til NMFs vedtekter § 4.4 d Landsmøtets dagsorden skal følgende saker 
behandles ved hvert landsmøte: 
Plan, honorar for forbundsstyrets og den nasjonale kontrollkomiteens 
medlemmer og varamedlemmer, kontingent, budsjett og langtidsbudsjett. 
 
Saksutredning: 
 
Vedlagte budsjetter tar utgangspunkt i budsjetter 2023-2024 og det driftsnivå 
som der er lagt til grunn. Satsingsområder blir utledet av NMFs strategiplan.  
 
Det er i budsjettene lagt til grunn en generell lønns- og prisstigning på 2,5 % på 
både inntekts- og kostnadsposter. Prosjekter finansiert med prosjekttilskudd er 
forutsatt videreført i samme størrelsesorden. 
 
I forslag til plan om økning av andel medlemskontingent til regionene er det 
lagt inn en reduksjon på nasjonalleddet pr. år på 327’. Dette er også lagt til 
grunn i budsjettene. Det er også lagt til grunn en økning i medlemstall når 
pandemien er over og totale medlemskontingenter er øket med 200’ pr. år.  
 
Momskompensasjon ble i 2021 for første gang fullfinansiert. Det er forutsatt full 
momskompensasjon også i årene 2025-2026, men ordningen er ikke 
rettighetsbasert, og posten avhenger derfor av økte bevillinger fra regjeringen.  
 
På Provisjon Tryg er det lagt inn økning på 200’ pr. år fra 2024. 
 
Landsmøtet 2020 vedtok i sak 14.2020 at det for å arbeide med økt 
formålsrealisering skulle legges inn kostnader til en ny stilling og økte inntekter 
på 3 mill. Arbeidet med å skaffe midler er forventet å være litt mer langsiktig, 
og det er i budsjett lagt inn inntekter på 2.750’ i 2025 og 3 mill. i 2026. 
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  Budsjett Budsjett 

  2025 2026 

Driftsinntekter 
 

  

Medlemskontingent       6 991       6 744  

Tilskudd, spons og provisjon    34 752     35 720  

Andre driftsinntekter    12 814     13 030  

Sum driftsinntekter    54 557     55 494  

  
 

  

Driftskostnader 
 

  

Varekostnader      7 840       8 036  

Personalkostnader    20 979     21 499  

Avskrivinger        250         250  

Annen driftskostnad    25 505     26 037  

Sum driftskostnader    54 574     55 822  

  
 

  

Driftsresultat -        17  -      328  

  
 

  

Finansinntekter        475         500  

  
 

  

Årsresultat        458         172  

 
 
 

  



 

 
 

 


