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Referat Regionstyremøte NMF Rogaland 
 
 
Dato 18.05.2022 
Møtenr. 3 
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, 
Astrid H. Ove og Leif Helge Olsen (deltok via Zoom) 

Fra administrasjonen Lilli Anne J. Grong 
Forfall Kenneth Stokness og Marius Eie Barka  

 
 

Godkjenning 
Innkalling godkjent. 
Agenda godkjent. 
 
Sak 32/22 Utviklingsprisen ble behandlet som siste sak på grunn av inhabile 
styremedlemmer.  

Referatsaker 
31/22 Orientering fra administrasjonen 
Siden forrige regionstyremøte har administrasjonen arbeidet med:  

• EM Brass 27. april til 2. mai. Etter arrangementet har daglig leder forsøkt å ta det 
som har vært av eposter og arbeid i arbeidstiden.  

• Filminnspilling og offentliggjøring av «Korpsglede for alle – en konsertserie» 5. mai 
• NM skolekorps brass 
• Sommerkurs 
• Musikkonsulent, Jonas S. Rogne, er verneombud, og har vært på to dagers 

vernerunde. 
• Avspasering for både daglig leder og musikkonsulent 
• Torsdag 19. mai – Region Stavanger. Tur til Flor & Fjære.  
• Sola Brass Band spiller Seniorkonsert 22. Mai. 

 
 
Vedtak: 
Orienteringen tas til etterretning. 
Til «Korpsglede for alle – en konsertserie» bør det spesifiseres av konsertene spilles i løpet 
av 2023 uavhengig av søknadsfrist.   
 
 
 
 
 
 



 
 

 NMF Rogaland     18.05.2022     Styremøte 3 
 
 
      side 2         

Vedtakssaker 
 

32/22 Utviklingsprisen 2022 

Gjennomgang og drøfting av innkomne søknader. 
 

Vedtak:  
1. Søknad fra Egersund Musikkorps tas ut av behandlingen. Korpset oppfordres til å søke 
prosjektstøtte da søknaden ikke omhandler korpsets utvikling. Søknad med budsjett for 
konserten sendes til administrasjonen for behandling i regionstyret.  
2. Utviklingsprisen 2022 går til Stangeland Skolekorps for stabilt og godt arbeid over 
mange år. Korpset har et bevisst forhold til inkludering av både musikanter og foreldre. 
Selv med en ung besetning, har korpset oppnådd gode musikalske resultater. 
3. Flere av korpsene som har søkt har startet gode prosjekt som vil vise igjen neste år. 
Korpsene oppfordres til å søke igjen neste år.  
4. Flere av søknadene var korte og svarte ikke på gitte kriterier. Til neste år gis stikkord i 
spørsmålsformuleringen i skjemaet som en hjelp til korpsene som søker 
 
 

33/22 Evaluering av Landsmøte 2022 
Oppsummert fra regionstyret så var det positivt med et fysisk Landsmøte. Kjekt å treffe 
folk og lære organisasjonen å kjenne. Flotte og varierte musikalske innslag og pausefisker.  
 
Nyvinningen med debattinnlegg opplevdes veldig positivt. Dette var en time hvor det var 
godt engasjement, noe som det var lite av resten av helgen. Det var god tid i løpet av 
møtet. Det kunne med fordel vært flere runder med debattinnlegg.  
 
Kan vi gjøre valgprosessen på et annet vis? Kan vi være tidligere ute med å sende innstilling 
med forslag til kandidater på et tidligere tidspunkt for å ha dokumentasjon å vise til? 
Innspill var sendt på et tidlig tidspunkt også i år, men kun muntlig.  
Det var noen reaksjoner på Rogaland sitt fraksjonsarbeid. Dette ble gjort på et ryddig vis 
hvor både kandidater og regioner ble snakket med i forkant og presentasjoner ble send 
skriftlig til valgkomitéen.  
Valgkomitéens presentasjon kunne med fordel vært mer grundig.  
 
Mange videohilsener, men savnet hilsen fra organisasjonens øverste beskytter Kronprins 
Håkon.  
 
Landsmøtets innhold fredag kunne vært brukt bedre. Kun to timers innledende møte.  
 
 

Vedtak: 
Evalueringen tas til etterretning.  
Daglig leder etterspør evalueringsskjema til delegater/observatører.  

 
34/22 Rogalandsmesterskapet for skolekorps 
Søknad fra Frakkagjerd Skolekorps om å endre generasjonskorpsklassen i RM skolekorps til 
tilsvarende reglement som Hordablæsten, hvor det er mulig for skolekorps å delta med 
inntil 8 voksne musikanter.  
Søknaden ble drøftet og saken ble grundig diskutert i regionstyret.  
 
 

Vedtak:  
1. Generasjonsklassen i RM for skolekorps er for korps som er registrert som 
kombinertkorps i Styreportalen. 
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2. Daglig leder svarer opp med fakta i forhold til kombinertkorps og NMF sine 
støtteordninger.   
 
 

35/22 JAN-AM 

Etter tilbakemeldinger fra korps, ble det etter JAN-AM 2021 besluttet at retningslinjene for 
konkurransen gjennomgås før invitasjon til JAN-AM 2022 sendes ut.  
Endringer for konkurransen oppsummeres i vedtaket.  
 

Vedtak:  
1. Endring i tekst ang. innsending av video.  
Det er ikke et krav til videoinnsending, men korpsene oppfordres til å gjøre det.  
Regionstyret er jury og kårer vinner av årets videopresentasjon.  
2. Korpsene får skriftlige tilbakemeldinger i tillegg til en kort muntlig tilbakemelding. I 
tillegg innføre både poeng (inntil 100 poeng) og plassering i alle klasser.  
Det er kun de to musikkdommerne som gir skriftlige tilbakemeldinger.  
3. Underholdningsdommer gir muntlig tilbakemelding og kårer vinner. Det skal skrives en 
begrunnelse til vinneren.  
4. Det bør utarbeides retningslinjer til underholdningsdommeren. 
- Helhetlig inntrykk skal bedømmes. Detaljer bør ikke kommenteres.  
- Film skal ikke kommenteres dersom den ikke har en sammenheng til programmet.  
- Innmarsj er en del av underholdningen 
-Kommenter det en ser, ikke det som mangler/savnes.  
 
 

36/22 EBBA Generalsekretær 

NMF Rogaland får tilført EUR 5000 fra European Brass Band Association for arbeidet daglig 
leder gjør som generalsekretær. Daglig leder forlot rommet under behandling av saken.  
 

Vedtak:  
1. Det har ikke gått utover driften av NMF Rogaland at daglig leder har tatt på seg 
oppgaven som generalsekretær for EBBA. Tilskuddet fra EBBA tilføres i sin helhet daglig 
leder for 2022.  
2. Dersom daglig leder ser behov for ekstra arbeidskraft til NMF Rogaland i 2023, tas 
diskusjonen opp på ny i styret.  
 
 

37/22 Styreseminar og styremøter høsten 2022 

Foreslåtte datoer for høsten 2022 ble gjennomgått.   
 

Vedtak:  
1. Styreseminaret for høsten 2022 blir søndag 4. september kl. 12.00-18.00. 
2. Styremøter høsten 2022:  

- 5. oktober 
- 10. november 
- 15. desember 

 

Drøftingssaker 
38/22 Korpsklynger og andre møteplasser for korps 
God drøftingsrunde i møtet rundt temaet nye styremedlemmer i korps.  
Hva er viktig å ta opp? 
- korpsets årshjul 
- forventninger til styremedlemmer 
- organisering i korpset 
- maler, rutiner, systematisering 
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- samarbeid i styret, samarbeid med kulturskolen 
- holdninger 
- kompetansekartlegging 
- hvordan ivareta musikanter og foreldre 
- Styreportalen som viktig verktøy 
- tid til spørsmål 
 

Vedtak:  
1. «Ny i styret» blir et eget tema på høstens distriktsmøter. Når temaet tas opp, kan 
Distriktsmøtet deles i to. Distrikt som ikke pleier å ha deling, må få hjelp av regionstyret 
for å gjennomføre.  
2. Daglig leder tar kontakt med IKT for å høre om det er mulig å fange opp/søke etter 
styremedlemmer som nylig er registrert.  
3. Regionstyremedlemmer kan besøke styremøter til medlemskorpsene. Informasjon sendes 
ut i epost i august.  
4. Distriktsrepresentanter tar kontakt med korps de vet har ferske styrer.  
For Jæren gjelder dette Oltedal Brass Band og Klepp Skulekorps.  

  
 

39/22 NM skolekorps brass 
Kort orientering om arrangementet og en kartlegging over hvem som er til stede av 
regionstyremedlemmene 25. juni.  
 

Vedtak:  
Orienteringen tas til etterretning.  
Gunn Marit Solli er til stede på dagtid.  
Ralf B. Husebø skal i utgangspunktet på tur med Hana Skolekorps.  
 

Orienteringssaker 
40/22 Nytt fra distriktene 
Haugalandet 
-Alle korpsene spilte og leverte på 17. mai. Dagen vitner om god aktivitet i korpsene.   
-Avisartikkel om Torvastad Skolekorps som har hvilende medlemskap.  
 
Stavanger 
-Stavanger Brass Band har deltatt i EM Brass i Birmingham og fikk en fin 5. plass, og var 
ellers gode ambassadører for NMF og Norge. Ekstrabevilgningen fra regionstyret ble godt 
mottatt da de hadde fått uforutsette utgifter med busstransport.  
- Bra innsats på 17. mai og god omtale i Stavanger Aftenblad.  
Auglend/Tjensvoll ble beste korps i Barnetoget og Stavanger Brass Band ble beste korps i 
Folketoget.  
- Musikkorpset Gjallarhorn og Stavanger Musikkorps av 1919 jobber sammen om felles 
øvingslokale. De har funnet et egnet lokale, men venter på bekreftelse fra kommunen for 
midler til klargjøring av lokalet.  
 
Sandnes 
-Bogafjell har rekruttert 9 aspiranter fra en skole, skal også rekruttere fra Buggeland.  
Egil Johannessen forsøker også å få kontakt med Sandved Skolekorps og Sandnes og Ganddal 
Skolekorps.  
- Stangeland – 26 aspiranter 
- Sverre Sigurdsson har fått ny giv etter deltakelse i NM Janitsjar 
- Ny skole på Sandnes. Kleivane Skole med Austrått, Hana og Bogafjell som nærmeste 
korps. Dette er et område i vekst. Mulig det burde blitt startet et nytt korps i tilknytning til 
skolen? 
-Et storband spilte konsert i Viten fabrikken. Lokalet fungerte overraskende bra som 
konsertlokale. Det er plass til 200 sittende publikummere.  
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Jæren 
God rekruttering på Jæren:  
- Nærbø 48 aspiranter (32 musikk og 16 drill) 
- Klepp 18 aspiranter 
-Lye 9 aspiranter. 
-Frøyland vokser og har lyst ut en ekstra stillingsressurs.  
- Bryne musikkorps har høy aktivitet. 1. mai og konfirmasjonsspillinger. I tillegg har de vært 
på seminar på danskebåten. Dette anbefales også til andre korps da det er et rimelig 
seminar med noe i tillegg. 
- Time musikkråd  har fått støtte til kartlegging av alle øvingsrom i kommunen. Bryne 
Musikkorps er engasjert til å foreta kartleggingen.  
- 17. mai var en utrolig kjekk korpsdag.  
 

41/22 Representasjon 
Ingen invitasjoner mottatt. 
 
Årsmøte i Rogaland Musikkråd 28. april 2022. Ralf B. Husebø og Gunn Marit Solli var til 
stede. Et ryddig gjennomført årsmøte. Liv Elgheim ble valgt inn som styremedlem.  
 
Styremøte i Rogaland Musikkråd 13. mai. Det er 4 nye medlemmer i styret. Neste styremøte 
starter kl. 15.00. I dette møte var det behandling av rekrutteringsstøtte og musikkrådets 
prosjektstøtte.  
Det er nylig etablert lokale musikkråd i Time, Strand og Haugesund. Haugesund er i gang 
med ansettelsesprosess av daglig leder i 20% stilling.  
 

 
42/22 RUK  
8 medlemmer slutter på grunn av alder.  
Det arbeides med å få en oversikt over hvem som fortsetter. Per 11. mai er mangler det 8 
svar. Alle som har svart fortsetter neste sesong.  
 
29 musikanter til prøvespill.  
24 musikanter i Stavanger prøvespiller fredag 10. og lørdag 11. juni.  
5 musikanter prøvespiller i Haugesund lørdag 11. juni om ettermiddagen.  
 
Da det er usikre forhold i Øst-Europa, arbeides det med et samarbeid med Hordaland for 
påsken 2023 og en regional turné i tillegg til samlinger, i stedet for tur til Polen. 
 
 

43/22 Sommerkurs 
Påmelding  
Svart kurs 125 + 12 på venteliste 
Blått kurs 99  
Rødt kurs Klepp 75 + 16 på venteliste 
Gult kurs Klepp 72 
Gult kurs Stemnestaden 27 
Drill Nærbø 27 
Drill Tysvær 11 
 
Personell er stort sett på plass.  
Per 1. mai mangler bekreftelse på to slagverklærere. 
 
I 2023 er det et ønske fra regionstyret at det arrangeres Grått kurs i Rogaland.  
Regionstyret utfordres på sted og dato.  
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44/22 4. juni – Vår dag! 
Kun 28 stk påmeldt til Korpsfest 4. juni. Etter en epost runde med AU besluttet vi å avlyse.  
Tilbakemeldinger fra noen av de voksne musikantene at de synes det var dumt med 
avlysning og at de gjerne vil vi skal forsøke igjen.  
 
Ebbe Sivertsen hadde egentlig i avtalen sin at han skulle motta en sum for planlegging 
dersom det ble avlyst. Han ønsker i stedet å bli spurt igjen ved en annen anledning.  
 
 

 
Vedtak:  
Orienteringssakene tas til etterretning. 

Eventuelt 
45/22 Eventuelt 
Ingen saker til eventuelt.  
 
 
 
NMF Rogaland, 24/05/22   
 

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


