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NMF Trøndelag  

Referat styremøte 5/22 

Møte nr. 5/22 
Tid:   Onsdag 7.september kl 1600-1900 
 
Sted:   Fjordgata 1, 7010 Trondheim  
 
Tilstede: Ingolf Rokseth, Nina Moen Sælø, Øyvind Berg, Jenny Nordaune, Erik 

Seem (1.del av møtet), Geir Joar Werstad, Kåre Moum (1.vara), 
Geir Ulseth (DL) 

 
Forfall: Hege Wold  
 

 ( = Vedlegg) 

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

➢ Ingen kommentarer til forrige referat 
➢ Representasjon, planlagt og avholdt: (alle bidrar med info), Ledermøte i NMF 22.-

23.oktober (leder og nestleder), Ila Brass Band 50 år konsert 20.november (Geir 
Ulseth), Ledermøte i NMF 21.-22.januar 2023 på Scandic Hell (leder og nestleder) 

➢ Aktivitetsplan pr.1.september       
➢ Pride i Trondheim: Jenny Nordaune orienterte, Håvard Hinsverk fra adm. er 

tilstede, Ola Sivertsen Tveit fra styret deltar    
➢ Status TUK v/Jenny Nordaune: supplerende prøvespill gjennomført, 29 sendte inn 

søknad, 21 nye medlemmer er tatt opp, samling 16.-18.september på Byneset, TUK-
styret jobber videre med tekniske arrangører for kommende samlinger, vurderer tur 
sommer-23, rekruttering av ny produsent og dirigent for neste TUK-kontingent 

➢ Status Trondheim Kommunes Instrumentfond: 2,65 mill + rest fra -21 
➢ Status Trondheim Kommunes Stimuleringsmidler for voksenkorps 2022: 1,5 mill 
➢ Adm.oppdatering v/DL med status gjennomførte og planlagte aktiviteter ble gitt 

muntlig i møtet.  

 

  

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

Det er gjennomført flere aktiviteter i 2022. Status er at de fleste 
aktiviteter fortsatt lider av «korona» økonomi med sviktende inntekter og 
delvis økte utgifter. Generalsekretær i NMF jobber med å undersøke mulig 
kompensasjon for arrangementer i perioden 1.april og fram til sommeren. 
Dette vil omfatte NM Janitsjar og TM Drill, og kan bidra til å dekke 
budsjettmessig underskudd på disse aktivitetene. 
Vedtak: 
Regnskapsrapporten tas til etterretning 
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SAK 5/21: Politisk arbeid i NMF (drøftingssak)    

Det jobbes nå med en politisk sak for kommunestyret i Trondheim 
kommune der kommunedirektøren bes legge fram forslag til en 
dirigentordning som ser på mulighetene for økt støtte til skolekorpsene. 
Lykkes vi med å få til en dirigentordning i Trondheim, vil dette brukes i 
videre arbeid for å påvirke alle kommuner i Trøndelag med mål om at alle 
lager en slik dirigentordning for skolekorps. 
Det er planlagt et felles styremøte med Trøndelag Idrettskrets på Steinkjer 
28.oktober. Styreleder orienterer om status. 
Vedtak: 
Arbeidsgruppen og adm. følger opp saken som drøftet i møtet. 

 

SAK 6/22: Korpsbygging i Trøndelag                      
Status i arbeidet som er skissert og planlagt i handlingsplanen for NMF 
Trøndelag. Korpsbygging settes opp som fast sak på alle styremøter. 
SONEMODELLEN NMF TRØNDELAG 
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. 
Adm. har nå et forslag til en sonemodell for oppfølging, samarbeid, og 
utvikling ute i de ulike geografiske områdene. Målet er å 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 
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.  
Sonemodellen legges fram til drøfting. 
LEDERUTVIKLINGSPROGRAM 
Som en del av sonemodellen foreslås å utarbeide et eget 
lederutviklingsprogram rettet mot styreledere i korpsene. Erfaringer fra 
korpsbygging i NMF de siste 10 årene viser klare sammenhenger mellom 
styreledelse, oppfølging/veiledning av styreleder, og suksess i det enkelte 
korps. Korpsbygger Per Einar Fon inviteres inn i arbeidet med å designe et 
slikt lederprogram, der erfaringene fra «Bli Bedre» er særdeles viktige å få 
med i sonemodellen og et tilpasset lederutviklingsprogram. 
Vedtak: 
Sonemodellen med Lederutviklingsprogram i NMF Trøndelag vurderes og 
videreutvikles i kommende styremøter. 
 
 

SAK 8/21: Eventuelt 

• Møteplan for styret: 4.oktober (Trondheim), 28.oktober sammen 

med Trøndelag Idrettskrets (Steinkjer), 7.desember (Trondheim), 

1.feb.2023 (Trondheim) 

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


