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NMF Trøndelag  

Referat styremøte 3/22 

Møte nr. 3/22 
Tid:   Torsdag 7.april kl 1600-1900 
 
Sted:   Fjordgata 1, 7010 Trondheim  
 
Tilstede: Ingolf Rokseth, Nina Moen Sælø, Hege Wold, Øyvind Berg, Jenny 

Nordaune, Geir Joar Werstad (koblet seg opp mot slutten i møtet), 
Erik Seem, Kåre Moum (1.vara), Ola Sivertsen Tveit (3.vara), Geir 
Ulseth (DL) 

 
Forfall:   
 

 ( = Vedlegg) 

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

➢ Ingen kommentarer til forrige referat 
➢ Representasjon, planlagt og avholdt: Årsmøte i Trøndelag Musikkråd 22.mars i 

Trondheim (ingen representasjon), Landsmøte NMF i Bergen 22.-24.april (7 
delegater: Ingolf Rokseth, Nina Moen Sælø, Øyvind Berg, Jenny Nordaune, Erik 
Seem, Kåre Moum, Ola Sivertsen Tveit + DL), 50 års Jubileumskonsert Rennebu 
Skolekorps 30.april (Hege Wold) 

➢ Aktivitetsplan pr.1.april 2022       
➢ Status TUK v/Jenny Nordaune: godt i gang med planlegging høst-22/vår-23 
➢ Status Trondheim Kommunes Instrumentfond 
➢ NMF Trøndelag er tildelt NMFs  Landsmøte 2024: styret går inn for å legge dette inn 

til Trondheim, med sidearrangementer innen tema: «Matregion Trøndelag» 

➢ Adm.oppdatering v/DL med status planlagte aktiviteter 

➢ Politisk arbeid: møter med ordfører og varaordfører i Trondheim på og etter NM, 

oppfølging av Instrumentfond og ny dirigentordning for skolekorpsene 

  

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

Det er gjennomført noen aktiviteter allerede i 2022, bl.a. Hell Symposiene, 
Ungdomskonferansen og Trøndersk Mesterskap. Status er at de fleste 
aktiviteter fortsatt lider av «korona» økonomi med sviktende inntekter og 
delvis økte utgifter, som adm. vil søke kompensasjon for gjennom de 
statlige ordninger som er lovet å gjelde fram til sommeren. Pga sykdom i 
Bergen fikk vi ikke rapport til møtet, vil bli ettersendt når den foreligger. 
 
Vedtak: 
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Regnskapsrapporten sendes ut til styret når den foreligger. 
 

SAK 5/21: Politisk arbeid i NMF (drøftingssak)    
NMF har utarbeidet et dokument for politisk arbeid, tidligere utsendt. NMF 
Trøndelag har oppnevnt ei arbeidsgruppe bestående av Erik Seem, Ingolf 
Rokseth og Nina Moen Sælø, som utarbeider forslag for videre arbeid til 
styret. Karsten Selseth Landrø, leder i Nardo Skolekorps, er invitert inn som 
«gjest» og bidragsyter i arbeidet med refusjon av dirigentutgifter for 
skolekorps. Det er gjennomført et møte med skolekorpsene i Trondheim 
med tema refusjon av skolekorpsdirigent-utgifter med skolekorpsene i 
Trondheim. Dette møtet vil følges opp videre av arbeidsgruppen og adm. 
Det er gjennomført møter med ordfører og varaordfører i Trondheim, og 
saken om Dirigentordning for skolekorpsene vil sannsynligvis fremmes som 
politisk initiativ til kommunestyret med mål om å få dette inn på budsjettet 
i 2023. 
Det planlegges videre møter med politisk og administrativ ledelse i 
Trøndelag Fylkeskommune i forbindelse med å legge et styremøte til 
Steinkjer i løpet av våren 2022. Styreleder orienterer om status. 
 
Forslag til Vedtak: 
Arbeidsgruppen og adm. følger opp saken som drøftet i møtet. 
 

 
SAK 6/22: Korpsbygging i Trøndelag (utsettes til neste møte)                 

Status i arbeidet som er skissert og planlagt i handlingsplanen for NMF 
Trøndelag. Korpsbygging settes opp som fast sak på alle styremøter. 
NMF Trøndelag har i flere år samarbeidet med Trøndelag Idrettskrets om 
korpsutvikling/korpsbygging og veiledning av korps, Idrettskretsen har sitt 
klubbutviklingsprogram som ligner mye på det NMF gjør for våre korps. 
Administrasjonen har sett på hvordan vi kan organisere dette arbeidet 
bedre, og legger nå fram et forslag til en sonemodell for oppfølging, 
samarbeid, og utvikling ute i de ulike geografiske områdene. Målet er å 
kunne følge opp korpsene tettere og bedre, koordinere og tilrettelegge for 
bedre samarbeid i den enkelte kommune og sone, og tilby korpsene 
veiledning der det er et behov. Sonemodellen sier også noe om hvordan vi 
skal jobbe politisk med rammevilkår lokalt og regionalt, der styret i NMF 
Trøndelag har en nøkkelrolle. Sonemodellen deler Trøndelag opp i mindre 
geografiske soner, som skal ha sin egen soneleder. Denne sonelederen har 
ansvaret for å følge opp arbeidet i sonen etter gitte retningslinjer. 
Korpsene i en kommune (eller annen geografisk enhet) kalles i modellen for 
korpsforum. Stikkord for arbeidet i sonen er å innkalle de ulike korpsforum 
til dialogmøter, også på tvers av soner der det kan være hensiktsmessig. 
Sonene kan også sees i en større sammenheng med nettverksmøter på det 
årlige Korpsledersymposiet på Hell, og/eller Møteplassen Steinkjer. 
Modellen planlegges å settes i drift høsten 2022. 
Sonemodellen legges fram til drøfting. 
 
Forslag til Vedtak: 
Sonemodellen utvikles videre som drøftet i møtet 
 
 

SAK 7/22: Landsmøtet 22.-24.april 2022 (drøftingssak)  
NMF arrangerer landsmøte i Bergen 22.-24.april 2022. Styret i NMF 
Trøndelag ønsker å sette fokus på aktuelle saker som kan være aktuelle til 
landsmøtet. Styret fordeler arbeids/ansvarsområder i forhold til 
landsmøtesakene. Saker til drøfting i møtet: 

• Mulige tema til generell debatt under Landsmøtet.  

• Strategiplan for NMF, utsendt utkast 

• Kontingentsatser i NMF 
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• Økonomimodellen 

• Vedtektsendringer med bl.a. behandling om budsjett i 

Landsmøte/Regionting 

 
Vedtak:  
Styret følger opp som drøftet i møtet. 

 
 

SAK 9/21: Regnskap NMF Trøndelag 2021                                                 
Administrasjonen i NMF Trøndelag legger hvert år fram et årsregnskap i 
samarbeid med økonomiavdelingen i Bergen. Årsrapporten skal gi et korrekt 
bilde av økonomien med årsresultat og egenkapitalutvikling. 2021 var 
fortsatt preget av korona-begrensninger, med flere avlyste aktiviteter som 
gir utslag på bunnlinjen. NM Janitsjar er det største prosjektet i året, og 
med avlyst NM for andre året bidro dette sterkt til at årsresultatet ble 
negativt. Dette på tross av gode bidrag fra den statlige 
kompensasjonsordningen som var tilgjengelig. Også Trøndersk Mesterskap i 
Olavshallen og TM Drill ble gjennomført med sterke begrensninger, og 
mindre deltagelse enn normalt. Styret har vært løpende orientert om 
utviklingen gjennom året, og årets underskudd er som forventet. 
Egenkapital og likviditet er imidlertid meget god, og det har ikke vært 
nødvendig å sette inn økonomiske tiltak gjennom året. 
Årets regnskap viser et underskudd på kr 264.968,-  
 
Vedtak: 
1.Årsregnskap 2021 tas til etterretning. 
2.Styret og administrasjonen vil sette inn tiltak for å begrense og holde 
løpende kontroll på timeforbruk og overtidstimer. NMF Trøndelag vil sende 
brev til revisor med beskrivelse av tiltak. 

 
 

SAK 10/21: Årsrapport NMF Trøndelag 2021                                   
NMF Trøndelag utarbeider hvert år en årsrapport som skal beskrive 
virksomheten med alle aktiviteter, tillitsverv, administrasjon, økonomi, 
hederstegn, samarbeid, politisk arbeid, samt oppfølging av vedtak på 
regionting og landsmøte. 
 
Vedtak: 
Årsrapport 2021 vedtas med de bemerkninger som gitt og drøftet i møtet. 

 
 
SAK 8/21: Eventuelt 

• Landsmøte 22.-24.april (Bergen) 

• Styremøte 15.juni på Steinkjer 

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


