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Fritidserklæringen
signert 11. august 2022

Fritidserklæringen bygger på FNs konvensjon om barnets rettigheter, 
herunder artikkel 31: 

Partene anerkjenner barnets rett til hvile og fritid og til å delta i lek og 
fritidsaktiviteter som passer for barnets alder og til fritt å delta i kulturliv 
og kunstnerisk virksomhet.

Partene skal respektere og fremme barnets rett til fullt ut å delta i det 
kulturelle og kunstneriske liv og skal oppmuntre tilgangen til egnede og 
like muligheter for kulturelle, kunstneriske, rekreasjons- og 
fritidsaktiviteter.

For å realisere dette må alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og 
økonomiske situasjon, ha mulighet til å delta jevnlig i minst én 
organisert fritidsaktivitet sammen med andre. 

Samfunnsansvar

Tilgjengelig 
fritidsaktivitet



Åpningsforedrag...
litt om veien videre

- Strategiplan 2022-2026

- Kunnskapsgrunnlag / statistikk

- Felles mål i NMF: Ungdomsløftet
- Hva og hvorfor Ungdomsløftet?

- Strategi for det frivillige 
kulturliv



Åpningsforedrag...
litt om veien videre

Strategiplan 2022-2026



Landsmøtesak 04.2022
Protokoll – Vedtak

Landsmøtesak 04.2022 

STRATEGIPLAN FOR NMF 2022 - 2026 

Vedtak: 
Planen gir tydelige strategiske retninger som skal møte organisasjonens 
utviklingsbehov nasjonalt og regionalt. For å effektuere strategien, utarbeider 
regionene og nasjonalt handlings- og 9ltaksplaner.
Hver region gjør prioriteringer basert på regionale variasjoner i u;ordringer og 
<lgang på ressurser.

NMFs Strategiplan for 2022-2026 vedtas i tråd med overnevnte forslag :l Strategiplan,
datert 24. februar 2022. Enstemmig vedtaA med endringsforslag. 



LANDSMØTET HAR PRIORITERT

KONKRETISERING AV NY STRATEGI 2022-2026

OG GITT RAMMER



Det du gir oppmerksomhet – gir du kraft



Hva prioriterte vi?



Visjon

Korpsglede for alle

Gjennom visjonen korpsglede for alle skal NMF jobbe for at 
korps oppleves med glede av alle. DeDe gjelder
musikanter og drillere, foresaDe, <llitsvalgte, publikum,  
presse, poli<kere, lokalsamfunn; Alle!



Formål

Norges Musikkorps Forbund skal gjøre 
korps til en attraktiv og tilgjengelig 
fritidsaktivitet for barn, unge og voksne



NMF skal styrke det 

enkelte medlemskorps

Styrke det enkelte medlemskorps

Hovedstrategi



Verdiene våre
Felleskap

Trygghet

Mestring

Utvikling

Verdiene
- må fylles 
med innhold



Verdiene –
må fylles med innhold

Fellesskap
For NMF betyr fellesskap inkludering, 
medbestemmelse og samhold. Fellesskap 
danner grunnlaget for korpsenes eksistens, og 
det skal være plass til alle som ønsker å delta. 
Gjennom felles aktivitet og felles mål i korpset 
får medlemmene opplevelsen av samhold og 
vennskap.



Verdiene

Trygghet
NMF skal være en åpen og trygg 
organisasjon. Organisasjonen skal være 
transparent, og skal til enhver tid arbeide for 
å ha nødvendige retningslinjer og rutiner for 
å ivareta korpsets og det enkelte medlems 
trygghet. Trygghet er grunnleggende for at 
medlemmene skal kunne lære, trives og finne 
seg til rette i korpset. 



Verdiene

Mestring
NMF skal arbeide for at korpsene settes i 
stand til å gi medlemmene 
mestringsopplevelser og glede ved å delta. 
Mestring kan oppleves i øvingsrommet og 
andre arenaer der korpset er samlet. Gleden 
oppstår når en mestrer alene og sammen 
med andre. 



Verdiene

Utvikling 
NMF skal være offensiv i møte med 
fremtiden slik at korpsbevegelsen kan være 
aktuell og i kontinuerlig utvikling. NMF 
skal være åpen for nye impulser, og søke 
samarbeid med andre.



FNs bærekraftsmål
3. God helse og livskvalitet
4. God utdanning
10. Mindre ulikhet
12. Ansvarlig forbruk og produksjon

NMF skal bidra til bærekraft/være en bærekraftig 
organisasjon

• Hvilke delmål?
• Hvilke tiltak og indikatorer?
• Hva skal NMFs fotavtrykk være?

Eksempel: Musikkøvelser fremmer FNs bærekraftsmål med 
dokumentert folkehelse, mindre ulikhet gjennom effektiv 
sosial inkludering og læring.



Kjerneområdene
- det er dette vi skal prioritere

• Medlems- og kompetanseutvikling

• Synlighet og omdømme

• Samfunnsansvar og rammebetingelser



Medlems- og 
kompetanseutvikling
NMF skal:
• styrke arbeidet for å øke andelen medlemmer som 

fortsetter i korps.
• utvikle verktøy for målrettet og effektiv drift av 

medlemskorpsene.
• legge til rette for, og utvikle læringsarenaer som 

gir økt kunnskap i alle ledd i organisasjonen.



Synlighet og omdømme

NMF skal:

• synliggjøre korpsenes egenart og verdier.
• være en tydelig samfunnsaktør lokalt, regionalt og 

nasjonalt, for å styrke korpsenes omdømme. 

• arbeide for en organisasjonskultur som bygger opp 
under vedtatte verdier og retningslinjer.



Samfunnsansvar og 
rammebetingelser
NMF skal:

• arbeide for en arenapolitikk for flere egnede øvings-
og fremføringslokaler tilpasset musikk og drill.

• arbeide for å bedre korpsenes rammebetingelser og 
sikre gode offentlige økonomiske ordninger.

• arbeide for at undervisningen som gis i kulturskole, 
grunnopplæring og utdanningsinstitusjoner er 
relevant og av høy kvalitet.



Hva prioriterer vi – hva gir vi
oppmerksomhet som gir kraft

Landsmøte vedtok å lage Handlings- og tiltaksplaner, 
men hva betyr det egentlig?

Nasjonalt
Felles – nasjonalt / regioner (ny)

Regioner

Effek%v ressursbruk –
arbeide i samme retning

Arbeid med handlingsplaner pågår nå.



Dette er rammen vår



Det deDe vi skal gi oppmerksomhet –
og som vil gi oss kraI i det videre arbeidet 

for det enkelte medlemskorps



Åpningsforedrag...
litt om veien videre

Kunnskapsgrunnlag / statistikk

Hva er faktagrunnlaget som gir 
retning videre?



Faktagrunnlag
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Felles mål
i NMF

Ungdomsløftet

- Hva og hvorfor 
Ungdomsløftet?



Ungdomsløftet

«Venner og felleskap er den viktigste grunnen 
til at jeg går i korps»

«Korps er blitt en aktivitet for barn, ikke for 
oss»

«Hvordan skal jeg vise musikkglede når jeg 
ikke liker musikken vi spiller?» 

(ungdom på workshop i høst)



Ungdomsløftet
Mål
Målet med ungdomsløftet er at vi sammen 
med ungdommen og korpset skal utvikle 
ungdommen og korpsene slik at flere velger 
og ønsker å ha korps som sin fritidsaktivitet.

Målgruppe
Hovedmålgruppen er ungdom mellom 13 og 
19 år. Det er denne aldersgruppen vi ønsker 
skal fortsette over tid. Samtidig må man 
jobbe med hele korpset for å skape en 
aktivitet som er så bra at ungdommen blir 
værende.



Ungdomsløftet
Hva har vært gjort frem %l nå?

Fra august – oktober har prosjektgruppen 
snakket med 150 ungdommer for å 
kartlegge hvordan det er å være ungdom i 
korps for Eden. Temaene har vært 
hverdagen, korps i fremEden og musikken.



Ungdomsløftet
Vi har også snakket med

• skolekorps,
• dirigenter under Dirigentuka og
• andre store ungdomsorganisasjoner

om hvordan de jobber med målgruppen. 

Det har også vært flere møter med Norges 
idrettsforbund om Ungdomsløftet de har 
gjennomført og fullført i 2020.



Ungdomsløftet
Hva skal vi i gang med?

Nå som en del av kartleggingen er gjort skal 
vi i gang med fase 2 av prosjektet:

Teste ut piloter på Eltak i korpsene. Her 
ønsker vi dere med på laget!



Ungdomsløftet
Piloter – vi er på vei ut i korpsene

Målet med >ltakspilotene vi nå ruller ut er å få 
større erfaringsgrunnlag >l prosjektet.

Alle NMFs åDe regioner får >lbud om å være 
med og vi ønsker å nå alle typer skolekorps, 
store/små, by/land, korps med og uten 
kulturskolesamarbeid, etc.
Her er det altså plass >l diD korps!

Fra september 2023 lanseres UngdomsløNet med 
konkrete handlinger reDet >l alle typer korps.



Ungdomsløftet
De %ltakspilotene det inviteres %l å være 
med er:

– UT PÅ ØVELSEN

– SPILLE KORT

– BANDVISIT

– ATTESTER / CV



Ungdomsløftet
Vil dere være med?

Vi skal i gang med å teste noen Eltak vi lurer 
på om kan styrke korpsene og 
ungdommenes Elknytning El korpset si\.
Vi ønsker at dere blir med på laget!

Søknadsfrist er 15. januar 2023.
Søknaden sendes 
El per.einar.fon@musikkorps.no

Ring gjerne prosjektleder på 95 82 99 94 for 
en prat om Eltakene.

mailto:per.einar.fon@musikkorps.no


Ungdomsløftet
Hva ønsker vi i søknaden?

• Litt om korpset – hvem er dere?
• Hvorfor ønsker dere å være med på 

piloten?
• Gjør dere noe ungdomsarbeid i dag?
• Hvilken/ hvilke piloter ønsker dere å 

delta i? (Det er lov å sette opp flere).



Åpningsforedrag...
litt om veien videre

Strategi for det frivillige kulturliv



Regjeringen løfter kor, korps, teater og det frivillige kulturlivet
Pressemelding | Dato: 22.09.2022

– Nå skal regjeringen utvikle en konkret strategi der 
rammene for kulturfrivilligheten skal gjennomgås. 

«Å sikre muligheten for deltakelse er en av regjeringens 
viktigste kulturpolitiske mål. Da trenger vi god informasjon om 
hvem som faller utenfor, tilrettelagte lokaler som kan brukes 
både på dag og kveld, treffsikre tilskuddsordninger og 
tilrettelegging av samspillet mellom profesjonelle og frivillige,» 
sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Arbeidet med strategien vil skje i samarbeid med organisasjoner for 
kulturfrivilligheten, kommunesektoren
og departementer.

Strategi for det frivillige kulturliv



Et løft for det lokale og regionale 
kulturlivet slik at flere får mulighet 
til å delta i kulturaktiviteter over 
hele landet

Strategi for det frivillige kulturliv



Utfordringene er tilgangen på gode 
møteplasser og kulturarenaer for 
øvelse og fremføring. Når det bygges 
offentlige bygg i kommunene våre, må 
disse også tilrettelegges for 
kveldsaktiviteter. Vi ønsker at 
kulturfrivilligheten skal involveres mer i 
byggeprosesser og sikre at det blir 
større tilgang på flerbrukshus rundt i 
landet vårt.

Strategi for det frivillige kulturliv



Kulturfrivilligheten er i tillegg 
svært viktig for arbeidsmarkedet 
for profesjonelle kunstnere, 
strategien skal derfor se på 
samspillet mellom den 
profesjonelle og frivillige 
kulturen.

Strategi for det frivillige kulturliv



- Innspill til Statsbudsjettet

Strategi for kulturfrivilligheten

Vi støtter regjeringens forslag om å lage en strategi 
for den kulturelle grunnmuren - det frivillige 
kulturliv. Det er spesielt viktig at denne kombinerer 
grensesnittet til frivillighetens premiss, med de 
profesjonelle arenaene og samarbeidsområdene 
innenfor kommune, fylke, kulturskole, profesjonelle 
kunstner og musikere mm.

Strategi for det frivillige kulturliv



Statssekretær Odin 
Bohmann

Vi meldte allerede vår 
interesse 10. september!

Innspillsmøte med KUD
- politisk ledelse ønsker 
kunnskap om NMF

Målsetting om å delta i 
evt. referanse-
/arbeidsgruppe 

Fra åpning av Tusenfryd-stevnet 10. september 2022



Fellesskapet og musikken
er avgjørende i korpset

Kunnskap / Faktagrunnlag
Ungdom er viktig

Øvelsen og opplæringen = kjerneaktiviteten

Oppsummering



Verdiene våre
Felleskap

Trygghet

Mestring

Utvikling

VerdisirkelenLa oss gjøre dette sammenEvaluere/lære/justere - slik at 
ungdommen blir lenger i korps, er en 
del av dette trygge fellesskapet hvor 
man mestrer og utvikler seg.



Tusen takk –
kom gjerne å slå av en prat i løpet av 

helgen


