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Referat Regionstyremøte NMF Rogaland 
 
 
Dato 07.04.2022 
Møtenr. 2 
Sted Sandvigå 7, 4007 Stavanger 

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

Johannessen, Gunn Marit Solli, Martha Rødde, Gudny Drangeid, 
Marius Eie Barka, Astrid H. Ove 

Fra administrasjonen Lilli Anne J. Grong 
Forfall Kenneth Stokness og Leif Helge Olsen 

 
 

Godkjenning 
Innkalling godkjent. 
Agenda godkjent. 
 
Saker til eventuelt:  
1. JAN-AM 
2. NM Janitsjar 
3. Årsmøte i Rogaland Musikkråd 

Referatsaker 
19/22 Orientering fra administrasjonen 
Siden forrige regionstyremøte har administrasjonen arbeidet med:  

• UMM – fysisk planleggingsmøte. Sandnes er teknisk arrangør også for 2022.  

• Opprydning etter RM og Rogadrill som utbetalinger av honorar og reiseregning, 
utstyr og evaluering. 

• Drill:  
-Aldersbestemmelser etter idrettens aldersbestemmelser. Hasteavgjørelse i samråd 
med Danseforbundet. Juvenile ikke plassering.  
-Sommerkurs 

• Planlegging sommerkurs 

• Dirigentnettverk i Sokndal 1. april. 

• Filminnspilling Nylund Skolekorps 4. april sammen med Sparebankstiftelsen. 

• Opprydning og nye hyller på Jonas S. Rogne sitt kontor. Enklere i håndtering av 
partiturmottak.  

• Oppussing i fellesområdet samt murvegg på Jonas S. Rogne sitt kontor. 

• Begge: AMU 

• Jonas S. Rogne: Vernerunde Trondheim og Tromsø 

• Lilli A. J. Grong: EM arbeid med blant annet dagsbesøk i Malmø. 

 
Vedtak: 
 Orienteringen tas til etterretning.  
 
 
 
 



 
 

 NMF Rogaland     07.04.2022     Styremøte 2 
 
 
      side 2         

Vedtakssaker 
 

20/22 Årsrapport 2021 

Gjennomgang av årsrapporten. 
 

Vedtak:  
Årsrapporten vedtas i tråd med endringer gjennomgått i møte. 
Årsrapporten sendes styret med vedlegg før den offentliggjøres for korpsene.   
 

 

21/22 Årsregnskap  
Årsresultat kr 610 219,- er bedre enn budsjettert.  
Hovedårsak til godt resultat er: 
Finansposter kr 288 736,- 
VO – midler i budsjett kr 207 000. Resultat kr 331 840,- 
Full momskompensasjon for 2021. 
Mindre aktivitet førte til mindre utgifter, samt gode støtteordninger for prosjekt som ble 
avlyst og endret.  
 
Drøfting i møte om hvordan overskuddet og egenkapitalen kan forvaltes på best mulig 
måte.  
 
 

Vedtak: 
1. Årsregnskapet ble godkjent. Sendes til godkjenning gjennom Visma Sign. 
2. Bruk av egenkapital tas opp i neste møte.   

 
22/22 Rogalandsmesterskapet for skolekorps 
 
1. Evaluering  
Evaluering fra styret 
Godt og gøy å være tilbake. Styret gir tilbakemeldinger om et velsmurt maskineri.  
 
Punkter til forbedring:  
- Se i perm fra Sekretariatet 
- Se notat ang ensemblekonkurransen 
-Slagverksolister må sjekke utstyret i pausen før puljen de skal delta i. 
-Travelt å være dommerfølge på starten av dagen og på de tidspunkt hvor det er parallelle 
skift og pauser. 
-Husk mat og drikke til konferansierer 
-Runden i LKS fungerte bra 
-Mikrofon er ønsket til LKS 
- 3 dørvakter til Kuppelhallen? 
-Samspillkonsert – bør gi beskjed til konserthuset og til dørvaktene at her er vi fleksible. 
Dørene kan åpnes underveis i konserten. Start gjerne konserten 5 over. 
 
Honnør til Rogaland Ungdomskorps for å lage god stemning med sitt spill under 
festkonserten, men også for positiv heiing under premieseremoni. 
 
Evaluering fra korpsene og dirigentteamet i Stavanger Kulturskole 
Tilbakemeldinger presentert i møtet. Endringer vurderes og tas med i planleggingen til 
neste års RM.  
 
2. Teknisk dugnadskorps - utlysing 
God drøfting om funksjonen til teknisk dugnadskorps og hva en gjør for fremtidige 
arrangement.  
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Vedtak:  
1. Evalueringen tas til etterretning og brukes aktivt i planleggingen av RM 2023.  
2. Teknisk dugnadskorps 
a) Sola Brass Band tilbys en ny 3 årsperiode med ansvar for aktivitet i Fartein Valen, 
Kuppelhallen og samspillseminaret i Stavanger Kulturskole. Dette på grunn av deres rutine, 
kjennskap til arrangementet, deres unike bidrag til å få arrangementet til å gå på skinner 
med håndteringen av de situasjonene som til enhver tid måtte oppstå. 
b) Aktiviteten ved UiS, institutt for utøvende kunstfag som i hovedsak er solist, ensembler 
og juniorkorps lyses ut. Voksenkorps får anledning til å selge seg inn til å ivareta denne 
delen av arrangementet til en fast timepris som er kr 150,- per person per time.  
 

23/22 Landsmøte 

Gjennomgang av sakspapirer og praktikaliteter til Landsmøte.  
Diskusjon av innspill til Tema i åpen debatt. 
 

Vedtak:  
1. Det bestilles Maxitaxi fra Flesland til hotellet -tur/retur.  
2. Kvinnelige dirigenter spilles inn som tema til åpen debatt. Cesilie M. Olsen holder 
innledning til temaet.  

Drøftingssaker 
24/22 Mottak flyktninger fra Ukraina 
Saken ble flyttet fra informasjon fra administrasjonen til drøftingssak.  
Distriktsrepresentantene videreformidler informasjon og oppfordring til korpsene i 
Rogaland. Plakatgeneratoren inngår i informasjonen.  
(Red anm: NMF har laget en fin artikkel med tips og verktøy til hvordan møte flyktningene. 
I samråd med nasjonalt kontor, er artikkelen oppdatert med plakatgeneratoren) 
 

Orienteringssaker 
25/22 Nytt fra distriktene 
Jæren 
- Økt aktivitetsnivå med flere arrangement både ute og inne.  
- Time musikkråd er etablert med leder i Bryne Musikkorps som leder.  
 
Stavanger 
- Musikanter fra Stavanger Katedralskole er slitne etter at både musikal, RM og NM janitsjar 
arrangeres samtidig.  
- Stavanger Brass Band forbereder seg til EM Brass i Birmingham. Regionstyret ble 
oppfordret til å delta på huskonsert i Kuppelhallen søndag 10. april kl 16.00. 
-Cesilie M. Olsen har snakket med NRK Rogaland and. 17. mai og øvingslokaler.  
-Stavanger Musikkorps av 1919 fikk en flott 2. plass i 1. divisjon Janitsjar.  
 
Sandnes 
-Kjekt samarbeid mellom korps og Vågen vgs 
-Fornøyde korps etter RM 
-Egil har snakket med Bogafjell Skolekorps. Modell for rekruttering skal diskuteres med 
dirigent og styret.  
-Hana Skolekorps er et lite korps med få musikanter i hovedkorpset, men har rekruttert 25 
aspiranter.  
-Sverre Sigurdson Musikkorps hadde en fin opplevelse når de deltok i NM janitsjar for første 
gang. Er interessert i å utvikle seg videre.  
 
Nordfylket 
-God stemning blant korpsene i Haugesund etter RM 
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-Tysvær brass skal arrangere Solist konsert med solister fra hele nordfylket.  
-Aktiviteten har tatt seg opp.  
 
Ryfylke 
-Strand Musikkråd er etablert. Marius Eie Barka er i styret.  
-Strand Kr. Juniorkorps har fått ny dirigent. Korpset samarbeidet med Tau Skolekorps til 
RM.  
-Jørpeland Musikkorps har fått 5 nye medlemmer denne sesongen.  
-Suldal Musikkorps har arrangert støttekonsert til Ukraina og fått inn kr 11 000,-  
-Erfjord Skulekorps har gjort det samme.  
 
 

25/22 Representasjon 
Ingen invitasjoner mottatt. 
 

 
26/22 RUK  
Det var et ønske om å gjennomføre regional turné 10.-12. juni 2022. 10 musikanter har 
svart at de ikke har anledning. 15 musikanter har ikke gitt tilbakemelding. Turné er derfor 
ikke mulig å gjennomføre.  
 
Prøvespill gjennomføres denne helgen i stedet. Prøvespill i Stavanger og Haugesund.  
Informasjon sendes til alle musikanter i aldersklassen.  
Det vil være et sekundæropptak på sommerkursene, samt mulighet for å sende videoopptak 
før sommeren.  

 

27/22 Sommerkurs 
 

Svart kurs 125 +16 Venteliste  

Blått kurs 98  

Rødt kurs Klepp 75+8 Venteliste 

Rødt kurs Karmøy 19  

Gult kurs Klepp 69  

Gult kurs Tysvær 18  

Drill Nærbø 22  

Drill Tysvær 1  

 
Nordfylket – vurderer å gi tilbud til de yngste på rødt om å delta på gult.  
 

28/22 4. juni – Vår dag! 
Avslag på søknaden om økonomisk støtte fra Frivillighet Norge. Søknaden er videresendt 
automatisk til Sparebankstiftelsen. 
 
Påmeldingen sendt ut via Nyhetsbrev og direkte til korps. Skal sendes ut til musikanter i 
aldersgruppen. Denne saken blir også en del av informasjon til korpsene.  
 
Antall påmeldte per 07.04: 0 

 
29/22 Utviklingsprisen 
Artikkel på musikkorps.no 
Søknadsfrist 15. mai med behandling i regionstyremøtet 18. mai.  
Oppdatert etter fjorårets behandling, og med et Forms- søknadsskjema.  
https://musikkorps.no/utviklingsprisen-2022/ 
 

https://musikkorps.no/utviklingsprisen-2022/
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Vedtak:  
Orienteringssakene tas til etterretning. 

Eventuelt 
30/22 Eventuelt 
 
1. JAN-AM 
Hovedsak til neste styremøte.  
Gjennomføringsmodellen gjennomgås før det inviteres til Jan-Am 2022 skal. 
 
2. NM janitsjar 
3 korps fra Rogaland: Haugesund Janitsjarorkester, Stavanger Musikkorps av 1919 og Sverre 
Sigurdsson Musikkorps. En opplevelse å delta og være til stede. God stemning.  
 
3. Årsmøte i Rogaland Musikkråd 
28. april 2022. 
Ralf B. Husebø og Gunn Marit Solli deltar.  
Liv Elgheim stiller til valg til styret i Rogaland Musikkråd.  
Flere regionstyremedlemmer inviteres til å delta. Ralf B. Husebø sender ut lenke til 
påmelding.  
 
 
 
NMF Rogaland, 08/04/22   
 

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


