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Protokoll 
 
Dato 11-12. juni 2022 
Møtenr. 4 
Sted Geiranger 

 
Til stede  
Fra Regionstyret Marianne Lilleby, Gry Sissel Sagen, Mathea Eiken Faksen, 

Caroline Sofie Bjørge 
Fra 
administrasjonen 

Ingrid Sofie Nygaard 

Forfall Rune Eriksen, Anne Marit Hunderi, Stig Piel, Erlend 
Lambrechts Trovåg 

 
 

Godkjenning 
Innkalling godkjent. 
Dagsorden godkjent. 

 

Vedtakssaker 
Saksnr.  Sakstittel 

16/2022 Økonomistatus pr. 31.05.2022 
Vedtak: Regionstyret tar økonomistatus til orientering 

 

17/2022 Disponering av overskudd 2021 
Vedtak: Regionstyret bruker kr 220.000 av overskuddet fra 2021 til 
en tilskuddsordning som gir tilbake til medlemmene våre.  
Ordningen skal prøve å favne tiltak som ikke er dekket av NMFs 
andre tilskuddsordninger og til å stimulere til økt aktivitet og 
kvalitet i kjerneaktiviteten til korpsene i regionen.  

  

18/2022 Aktivitetsplan og representasjon 
Vedtak: 
1. Regionting og Nordvestkonferanse 2023 

a. Regiontinget 2023 gjennomføres lørdag 22. april i Sogn og 
Fjordane.  
 

b. Det legges opp til Nordvestkonferanse søndag formiddag 
og eventuelt lørdag formiddag. 
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c. Det legges opp til generell debatt slik det var på 
landsmøtet. Bolken gjennomføres etter åpning, men før 
konstituering av regiontinget. Det legges opp til to temaer 
som bestemmes av regionstyret.  
 

d. Regionstyret er opptatt av at så mange som mulig skal 
kunne delta på regiontinget. Det legges opp til et fysisk 
møte med dersom noen av gode grunner ikke kan delta 
fysisk blir det åpnet for digital deltakelse, under 
forutsetning av det er mange nok som trenger denne 
løsningen.  
 

e. Påmeldingsfristen til regiontinget settes til 22. mars 2022.  
 

2. Aktivitetsplanene er godkjent med følgende endring: Gult kurs 
Ålesund endres til SommerPULSE Ålesund.  
 

3. Følgende styremedlemmer representerer regionen på 
sommerkursene: 
 

Kurs Dato Representasjon 

Grått kurs brassband 2. august Anne Marit Hunderi 

Grått kurs janitsjar 7. august Stig Piel 

SommerPULSE – Ålesund 5. august Caroline Sofie Bjørge 

Gult kurs Nordfjordeid 11. august 
Rune Eriksen/ Erlend 
Lambrechts Trovåg 

Rødt kurs Nordfjordeid 13. august Rune Eriksen 

Musikkveka - Ulsteinvik 13. august 
Caroline Sofie Bjørge / 
administrasjonen 

 

 

19/2022 Målform i NMF Nordvest 
vedtak: Regionstyret vedtar at ansatte og styremedlemmer selv 
velger den målformen de ønsker å bruke i alle dokumenter og 
offentlig kommunikasjon, med unntak av årsmeldingene som fortsatt 
skal være på nynorsk. 

 

20/2022 Endring av styresammensetning 
Vedtak: Ettersom Erlend Lambrechts Trovåg blir ansatt i NMF 
Nordvest fra 15. august 2022 fratrer han rollen som fast medlem i 
regionstyret. Med støtte i vedtektene, paragraf 7.1 blir ny 
styresammensetning blir som følger: 

 
Leder:  

- Caroline Sofie Bjørge 
Nestleder:  

- Rune Eriksen 
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Styremedlemmer: 
- Stig Iversen Piel 
- Marianne Lilleby 
- Mathea Eiken Faksen 
- Anne Marit Hunderi 

 
Varamedlemmer: 

1. Cathrine Holsen Gardner 
2. Gry Sissel Sagen 
3. Elin Beate Samuelsen  

 
 

21/2022 Utviklingsprisen NMF Nordvest 
Vedtak: Regionstyret setter årlig av kr 10.000 til en egen 
utviklingspris i regionen. Prisen skal stimulere til vekst, samt 
honorere godt arbeid som er nedlagt i korpsene i regionen og tildeles 
i forbindelse med budsjettmøtet hver høst. Kriterier og 
søknadsskjema utvikles av administrasjonen.  

 
 

Drøftingssaker 
Saksnr. 

22/2022 

Sakstittel 

Regional strategiplan – hva skal regionens fokus være 
fremover 
Vedtak: Regionstyret diskuterte hva som skal være 
hovedmomentene i arbeidet de neste fire årene. 
Administrasjonen lager et utkast til strategi til styremøtet i 
september/oktober som så styret kan ta med seg til 
distriktsmøtene i november.  

 
 

Orienteringssaker 
23/2022 Orienteringssaker 
 
  
 

 
Vedtak. Saken tas til orientering. 
 

 
 
 
NMF Nordvest, 12/06/22   
 
 
 
Caroline Sofie Bjørge (sign.)                                     Ingrid Sofie Nygaard (sign.)  
Styreleiar                                                                Dagleg leiar 
 
 

23.1: Gjennomføring sommerkurs 
23.2: Orientering fra kontoret 
23.3: Orientering fra nasjonalt kontor 
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