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Referat Regionstyremøte NMF Rogaland 
 
Dato 23.02.2022 
Møtenr. 1 
Sted Videomøte 

 
Tilstede  
Fra Regionstyret Ralf B. Husebø, Cesilie M. Olsen, Liv Elgheim, Egil 

Johannessen, Gunn Marit Solli, Martha Rødde, Leif Helge 
Olsen, Gudny Drangeid,  

Fra administrasjonen Lilli Anne J. Grong 
Forfall Kenneth Stokness, Marius Eie Barka, Astrid H. Ove 

 
 

Godkjenning 
Innkalling godkjent. 
Agenda godkjent. 
 
Saker til eventuelt:  
1. Strategi – innspilling av korte filmsnutter 
2. Styreportalen – korps som ikke er inne 
3. Rogaland Musikkråd – innspill til valgkomité 

 

Referatsaker 
1/22 Orientering fra administrasjonen 
Siden forrige regionstyremøte har administrasjonen arbeidet med:  

 
• Søknader: Sparebankstiftelsen SR-Bank, Vår dag!  

• Rapportering: Konsertserie for alle 

• RM 

• EBBA: Daglig leder har fått vervet som general sekretær i European Brass 
Band Association. NMF Rogaland får et honorar for jobben. 

• Møte – Stavanger Kommune, distriktsrepresentantene i Stavanger 

• Jonas S. Rogne, Verneombud: Med i Tilbake til kontoret gruppe.  

• Lilli Anne J. Grong: Strategiarbeid 

 
 
Vedtak: 
 Orienteringen tas til etterretning.  
 

Vedtakssaker 
 

2/22 Årsrapport 2021 

 

Vedtak:  
På grunn av lang saksliste, vil årsrapporten vil bli behandlet på neste regionstyremøte.  
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3/22 Medlemsstatistikk 2021 
Medlemsnedgang på 17 medlemmer er ikke ille, men uheldig at det totalt er 70 
skolekorpsmusikanter som har falt fra.  
Distriktsrepresentantene har studert korpsene fra sitt distrikt og sett på hvilke korps som 
har stor variasjon fra året før.   
 

Vedtak: 
Gunn Marit Solli tar kontakt med Ålgård Skolekorps.  
Egil Johannessen tar kontakt med Bogafjell skolekorps. 
Cesilie M. Olsen tar kontakt med Jåtten Skolekorps som har en stor økning i antall 
medlemmer.  

 
4/22 Rogalandsmesterskapet for skolekorps 
Daglig leder orienterte om arrangementet.  
Administrasjonen ønsket innspill til håndteringen av reglementet 
konkurransehelgen i en tid med mye smitte. Hovedmålet må være å gjennomføre 
et godt arrangement for deltakende korps, men at det er noen kriterier som er 
gjeldende for håndteringen.  
 
I løpet av helgen er det frivillige fra Stavanger Fotoklubb som vil ta bilder og 
dekket arrangementet bredt. Administrasjonen ønsker i tillegg en profesjonell 
fotograf for å ta bilder som står seg over tid og som kan brukes i ulike 
illustrasjoner.  
 
Regionstyret diskuterte også en evt. innspilling av film og også hvordan arrangementet kan 
markedsføres av ungdommen selv i sosiale medier.  
 
Arbeidsoppgavene til regionstyret ble gjennomgått 
 

Vedtak:  
1. Orienteringen tas til etterretning 
2. Administrasjonen setter opp et forslag med kriterier for håndtering av reglementet 
under RM og dagene før. Administrasjonen 
3. Profesjonell fotograf blir engasjert. Fotografen må forsøke å dekke bredden av 
arrangementet.  
4. Daglig leder og regionstyreleder ser nærmere på bruk av sosiale medier.  
5. Tar i bruk billett.no slik at publikum kan forhåndsbestille billetter og betale med kort 
eller Vipps. Det vil i utgangspunktet ikke være mulig å betale med kontanter.  
6. Daglig leder setter opp forslag til arbeidsfordeling ut ifra innspill mottatt i møtet.  
 
 

5/22 Vår dag! 
Administrasjonen sendte ut en forespørsel til korpsene på Jæren, Sandnes, Sola, Randaberg 
og Stavanger for å sjekke interessen for Vår dag! arrangementet 4. juni.  
Liten respons fra korpsene. Kun 4 korps har gitt tilbakemelding om at de har noen 
musikanter som ønsker å delta. Manglende respons er et signal på at det ikke er musikanter 
nok til å gjennomføre arrangement både i Sandnes og Stavanger.  
 

Vedtak:  
1. Vår dag! 4. juni arrangeres i Stavanger i tillegg til Korpsenes dag i Haugesund og 
prosjekt i Dalane.  
2. Buekorpset som kommer til Stavanger den helgen kan inngå i vårt opplegg.  
3. Ved en annen anledning bør et tilsvarende tiltak arrangeres i Sandnes.   
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6/22 Støtte til rekrutteringstiltak 
9 søknader mottatt til støtteordningen. Søknadene ble gjennomgått.  
Korps som ikke har mottatt støtte tidligere blir prioritert. Korpsene som mottar økonomisk 
støtte, får dekket 50% av lønnsmidlene til omsøkt prosjekt.  
 
Prosjektet til Våland Skolekorps som ser på å rekruttere eldre musikanter, tas ut av 
ordningen og det gis en tilleggsbevilgning til dette prosjektet da dette kan bli en god 
modell for andre korps.  
 

Vedtak:  
1. Regionstyret i NMF Rogaland bevilger støtte til rekrutteringstiltak til følgende korps:  
 -Frakkagjerd Skolekorps, SFO prosjektet, kr 8250,- 
-Rossabø Skolekorps, Rekrutteringskonserter på skolene, kr 10 000,- 
-Skeie Skolekorps, Korps i Skolen, kr 15 000,- 
-Lura Skolekorps, Rekrutteringskonserter på skolene, kr 13 500,- 
2. Tilleggsbevilgning til Våland Skolekorps med inntil kr 30 000,- i støtte til prosjektet med 
å rekruttere eldre musikanter. Det stilles krav til en fyldig gjennomføringsrapport som kan 
danne grunnlag for en nettsak. Andre suksesshistorier om musikanter som har startet 
senere, tas med i saken.   
 
 

7/22 Landsmøte 

Regionstyreleder Ralf B. Husebø og nestleder Gunn Marit Solli, deltok på det digitale 
ledermøtet i januar. De gav en orientering av innholdet i møtet.  
Hele styret er invitert med til Landsmøte 22.-24. april i Bergen.  
 

Vedtak:  
1. Alle styremedlemmene som var tilstede i møtet, deltar på Landsmøte. Astrid H. Ove 
deltar også.  
2. Daglig leder sjekker med Kenneth Stokness og Marius Eie Barka om de ønsker å delta.  
3. Daglig leder bestiller flybilletter med avreise fredag morgen og retur søndag etter 
møtets slutt. De som ønsker å fly til andre tidspunkt tar kontakt med daglig leder.  
Gunn Marit Solli kjører egen bil og deltar kun fredag og lørdag.  
 
 

8/22 Kartlegging av øvingslokaler og støtteordninger 

Skjemaet som er utarbeidet med grunnlag i Kulturalliansen sitt kartleggingsskjema, vil bli 
brukt som grunnlag for kartleggingen.  
Kommunenes støtteordninger ble drøftet. Målet er å få en oversikt over ordninger som 
korpsene kan søke på, og at korpsene søker ordningene som er tilgjengelige i egen 
kommune.  
 

Vedtak:  
1. Kartleggingsskjemaet sendes ut etter RM til alle korps i Rogaland. Innledende tekst må 
begrunne viktigheten av kartleggingen. Administrasjonen skriver et forslag til tekst som 
sendes til regionstyret for godkjenning.  
2. Regionstyret følger opp korpsene som ikke svarer på kartleggingen.  
3. Det må samarbeides med de lokale musikkrådene der kartlegginger skal gjøres slik at 
dobbeltarbeid unngås.  
4. Distriktsrepresentantene sender epostadressene til servicekontor og kulturavdelingene 
for kommunene de dekker. Når alle adresser er mottatt, sender administrasjonen en 
henvendelse til alle kommunene og ber dem om en oversikt over ordninger som korpsene i 
kommunen kan søke på. 
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11/22 Økonomi 
Saken ble flyttet fra orienteringssak til vedtakssak.  
NMF Rogaland går med et positivt økonomisk resultat også for 2021. Regiontinget gjorde et 
vedtak om at regionen kan drive med underskudd med inntil kr 150 000,- på grunn av en 
god egenkapital. Når en i stedet får et overskudd, så ønsker administrasjonen at det skal 
kjøpes en ny marimba. NMFs marimba ble innkjøpt for ca 14 år siden og den er godt brukt 
og bør fornyes.  
 

Vedtak:  
1. Regionstyret innvilger kjøp av ny marimba.  
2. Før egenkapital tas i bruk, sjekkes innkjøpsordningen til Kulturrom ut. Neste 
søknadsfrist er 1. mars.  
 

Drøftingssaker 

Orienteringssaker 
9/22 Nytt fra distriktene 
Nordfylke 
Korpsene er i gang. Det jobbes frem mot RM. 
Haugesund Ungdomskorps er kastet ut av øvingslokalene sine.  
 
Stavanger 
Korpsene er i gang med RM forberedelser. Det virker som om noen korps har litt vanskelig 
for å komme i gang. Det kan virke som om det er mange nye styremedlemmer som ikke har 
opplevd vanlige korpsår.   
Mye smitte fører til noen utfordringer med høyt fravær.  
Gubbiaden arrangeres 26. mars i Siddis Stovå. Et arrangement med mye humor og løs snipp 
hvor korpsene byr på seg selv.  
Bjergsted Blåseensemble har trukket seg fra NM Janitsjar. De mister ikke plassen i 
elitedivisjonen.  
 
Sandnes 
Også i Sandnes jobber korpsene mot RM.  
Stangeland Skolekorps har hatt årsmøtet. Mange nye fjes blant foreldre og musikanter, men 
styret har vært det samme gjennom pandemien og bidratt til god kontinuitet i korpset.  
Et tips til administrasjonen er å sjekke ut Bedriftsarenaen på Forus. Det er ledig kapasitet i 
hallen.  
 
Jæren 
 
Klepp Hornmusikk:  
24. mars - felles konsert med Nærbø Musikkorps. 
I gang med normale øvelser igjen, selv om det er en del fravær.  
 
Orre Skulekorps:  
Øver mot RM i slutten av mars. 
Etter RM er det marsjøvelse for alle penger frem til 17. mai (ingen av våre medlemmer har 
deltatt på marsjering enda). 
Planlegger sommer tur til musikkstevne i Bø i Telemark. 
 
Nærbø skulekorps:  
Korpset skal delta på RM med alle musikanter. Drillen skal delta på Rogadrill (april) og 
Vinterpokalen (som er utsatt til mai).  
Skal til Sørlandets Musikkfestival i Kristiansand 24.-26.juni. 
Har hatt mye fravær pga korona de siste ukene, men nå er de fleste ferdige med det.  
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Nærbø musikkorps 
Korpset har startet øvingen fram mot 17.mai, og skal allerede 24.mars har en liten konsert i 
lag med Klepp Hornmusikk. Den avlyste Nærbø-revyen vil bli satt opp igjen i februar 2023.  
 
Bryne skulekorps:  
Jobber frem til RM, men skal også spille i Storstova sammen med de andre korpsene i Time 
på kulturskulevekeåpningen. Skal til Mandal korpsfestival i juni. 
 
Frøyland skulekorps:  
22.02 spilte aspirantkorpset sin aller første konsert som en del av kulturskolens 
institusjonskonserter på Kverneland omsorgsenter. 
 
Lye skulekorps:  
Øver til RM hvor de skal delta for første gang som generasjonskorps.  
 
Bryne musikkorps:  
Planlegger seminarhelg på danskebåten 22-24 april helgen. Øver inn repertoar til 
Humanistisk konfirmasjon i mai nå. Har flyttet inn i nye øvingslokaler i Vardheia 
Ungdomskole og er veldig fornøyde med det.  
 
Jæren Showblås:  
Har startet opp igjen øvelsene, øver nå til Gubbiaden i mars. Ellers står 17 mai -spilling på 
Undheim og Varhaug på programmet framover.  
 
Ålgård skolekorps:  
Rekrutterer – lagt ut flott rekruteringsvideo på Facebook. 
 
 

10/22 Representasjon 
Ingen invitasjoner mottatt. 
 

 
12/22 NM skolekorps brass 2022  
29 korps er påmeldt til årets NM skolekorps brass i Stavanger.  
Fra Rogaland er følgende korps påmeldt:  
1. divisjon: Jåtten Skolekorps og Tasta Skolekorps 
2. divisjon: Haugaland Skolebrass og Sevland Skulekorps 
4. divisjon: Mellomkorpset til Tasta Skolekorps 
 
13/22 Korpsklynger  
Korpsklyngen Rekruttere og beholde har sitt tredje møte tirsdag 22. februar på Orre Skule. 
Korpklyngearbeid/temamøter med styrearbeid tas opp igjen på neste regionstyremøte.  
Stikkord: Viktigheten av godt styrearbeid, erfaringsoverføringer, gode rutiner, klare 
målsetninger, erfaringsdeling blant korpsene, hvordan få med de korpsene som trenger det 
mest.  
 

14/22 Alf Johan Aareskjolds Minnefond 
20 søkere til årets minnefond mot 15 søkere i fjor.  
Deles ut under RM for skolekorps søndag 20. mars.  
Juryen består av: Torbjørn Bakker (treblås), Åge Østrem (messing), Hans Willoch Bræin 
(slagverk). 
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15/22 RUK 
RUK gjennomførte gruppeøvinger i stedet for helgesamling lørdag 22. januar.  
Smitte ble påvist dagen etter hos en musikant. SMS ble sendt ut til musikantene som var til 
stede i den gruppen. Ingen reaksjoner i etterkant.  
 
RUK øver søndag 6. mars for å forberede seg til RM festkonsertene 
 

16/22 Sommerkurs 
Påmeldte per 16. februar: 
 

Svart kurs 125 +15 Venteliste  

Blått kurs 85  

Rødt kurs Klepp 65  

Rødt kurs Karmøy 10  

Gult kurs Klepp 55  

Gult kurs Tysvær 7  

 

Distriktsrepresentanten minner korpsene om viktigheten av å delta på Sommerkurs.  
Film og presentasjon fra Distriktsmøte sendes til korpsene slik at de kan sende de 
til medlemmene. Administrasjonen sender lenker til film og presentasjon. 

 
17/22 Møte med Kulturavdelingen Stavanger Kommune 
10. februar inviterte Kulturavdelingen i Stavanger til møte sammen NMF Rogaland, 
Rogaland Musikkråd, Norsk Sangerforum, Korpsene i Stavanger og et pensjonistlag som 
arrangerer kulturaktiviteter.  
 
Retningslinjene for tildeling av driftstilskudd skal revideres. Det er lenge siden ordningen 
ble gjennomgått og i tillegg er det bevilget kr 400 000,- ekstra til denne potten som skal gå 
til kor og korps.  
 
I tillegg til revidering av støtteordningene, skal øvelseslokalene til korps og kor kartlegges. I 
første omgang er det voksenkorpsene sine lokaler som skal kartlegges og det vil i tillegg bli 
foretatt akustikkmålinger av lokalene. Stavanger Kommune skal ha en egen 
prosjektansvarlig for dette.  
 
Stavanger Kommune skal også se på de nedlagte barnehagene i kommunen for å sjekke ut 
om disse kan benyttes til øvingslokaler.  
 

Vedtak:  
Orienteringssakene tas til etterretning. 
 

Eventuelt 
18/22 Eventuelt 
 
1. Strategi 
I forbindelse med ny visjon og strategi skal det spilles inn små filmsnutter. Daglig leder 
sender informasjon om hvordan dette skal gjøres. Frist 1. mars.  
 
2. Styreportal 
10 korps har ikke meldt overgang til portalen.  
Leif Helge Olsen tar kontakt med Kopervik og Skudenes 
Ralf B. Husebø tar kontakt med Malmheim og Vikedal 
Cesilie M. Olsen tar kontakt med Vaulen. 
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Liv Elgheim tar kontakt med Vardenes.  
 
3. Rogaland Musikkråd 
Det skal være årsmøte i Rogaland Musikkråd 28. april 2022 hvor det skal velges nytt styret. 
Gunn Marit Solli har ikke anledning til å representere NMF Rogaland i styret, da møtene er 
på dagtid.  
Liv Elgheim forslås som representant fra NMF Rogaland.  
Ralf B. Husebø sender inn forslaget. Han kommenterer også på at det er vanskelig å finne 
gode kandidater når møtene gjennomføres på dagtid. I tillegg ønsker NMF Rogaland en 
styreplass og ikke vara, siden vi er den største medlemsorganisasjonen.  
 

 
 
 
 
NMF Rogaland, 24/02/22   
 

 
Lilli Anne J. Grong (sign.) 
Daglig leder NMF Rogaland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


