
 

 

 

NMF Rogaland     16.06.2022     Styremøte 4 
 
      side 1         

 

Referat Regionstyremøte NMF Rogaland 
 
 
Dato 16.06.2022 
Møtenr. 4 
Sted Teams 

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

Johannessen, Martha Rødde og Gudny Drangeid 
Fra administrasjonen Lilli Anne J. Grong 
Forfall Kenneth Stokness, Marius Eie Barka, Leif Helge Olsen, Gunn 

Marit Solli, Astrid H. Ove 
 
 

Godkjenning 
Innkalling godkjent. 
Agenda godkjent. 
 
Sak til eventuelt:  
1. Jan-Am 

Referatsaker 
46/22 Orientering fra administrasjonen 
Siden forrige regionstyremøte har administrasjonen arbeidet med:  

• NM skolekorps brass 

• Sommerkurs 

• Dirigentuka 

• Jan-Am – hotell, festkonsert, fest og invitasjon 

• Årshjul for 2022/2023 er publisert på musikkorps.no 

• Styreportal – Jonas S. Rogne deltar i en utprøvingsgruppe for ansattes tilgang til 
portalen 

 
Vedtak: 
Orienteringen tas til etterretning. 

Vedtakssaker 
 

47/22 NM skolekorps brass 2022 

Gjennomgang av arrangementet og fordeling av arbeidsoppgaver.  
 

Vedtak:  
1. Orientering om arrangementet tas til etterretning 
2. Regionstyrets medlemmer er ansvarlig for å ordne til mottakelsen i kontorfellesskapet 
3. Arbeidsfordeling vedtatt:  
 
 

Oppgave Ansvarlig 

Dommer og konferansieroppfølging Egil Johannessen og Cesilie M. Olsen 

«Superviser» Kuppelhallen og 2109 Cesilie M. Olsen 

Sekretariat, informasjon og effektsalg Gudny Drangeid og Martha Rødde 
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Utstillere og avløser Astrid H. Ove 

Konferansier Liv Elgheim 

Kjøkkentjeneste Gunn Marit Solli og Astrid S. Grødem 

 
 

48/22 Kartlegging av øvingslokaler 
Orientering om status ble gitt i møtet.  
 

Vedtak: 
1. Kartleggingen sendes ut til korpsene 1. september med svarfrist 15. november.  
2. Foreslått tekst fra daglig leder er godkjent.  
3. Det sendes ikke ut kartlegging til Time, Strand, Klepp og voksenkorpsene i Stavanger.  
4. Kartleggingen gjort i Sandnes sjekkes mot spørsmålene som sendes ut før en vedtar om 
korpsene i Sandnes skal motta kartleggingsskjema. 
5. Korpsene i kommunene som ikke skal kartlegges får en epost som informerer om 
kartleggingen og hvorfor deres korps ikke skal kartlegge selv.  

 
49/22 Saksliste styreseminar 4. september 
Forslag fra styremedlemmene til saksliste:  

• Handlingsplanen til NMF Rogaland 
- Status 
- Prioriteringer fremover 

• Regionstyrets arbeid med styrearbeid i korpsene 

• Strategiplan – veien videre i Rogaland 

• Saker som skal opp på Ledermøtet (1. – 2. oktober) 

• Regionting 

• Styreportalen – Cesilie M. Olsen viser og svarer på spørsmål 

• Instrumentaldag våren 2023? Treblås 

• Grått kurs – sted, datoer, videre planlegging 
 

Vedtak:  
Regionstyreleder Ralf B. Husebø og daglig leder Lilli Anne J. Grong setter opp endelig 
agenda med utgangspunkt i innkomne forslag.  
 

50/22 Representasjon Sommerkurs 

Gjennomgang av tidspunkt for avslutningskonserter.  
 

Vedtak:  
 

Kurs Dato Hvem 

Svart kurs 6. august kl 15.00 Ralf B. Husebø 

Blått kurs 13. august kl 13.00 Cesilie M. Olsen 

Rødt kurs 11. august kl 12.00 Liv Elgheim 

Gult Klepp 4. august kl 12.00 Gunn Marit Solli 

Gult Stemnestaden 11. august kl 12.00 Astrid H. Ove/Leif Helge Olsen* 

Inspirasjonshelg i Haugesund 14. august Astrid H. Ove/Leif Helge Olsen* 

 
* Det sjekkes ut om Astrid H. Ove eller Leif Helge Olsen har anledning til å representere på 
kursene i nordfylket. 
 

51/22 Regionting 2023 

Aktuelle datoer ble diskutert og innspill i forhold til sted og kostnadsnivå diskutert.  
 

Vedtak:  
1. Regiontinget i NMF Rogaland gjennomføres 15.-16. april 2023 
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2. Regionstyret ønsker Ole Irgens til å representere Forbundsstyret og til å ha et faglig 
innlegg.  
3. Regiontinget gjennomføres sentralt i regionen. Det vil si i Stavanger eller Sandnes med 
nærhet til tog og buss.  
4. I planleggingen vurderes kostnadene for tillitsvalgte og musikanter nøye. Prisen settes 
så lav som mulig. Kostnadene blir refundert for de som deltar. De som har meldt seg på, 
men som ikke møter opp, må betale kostpris.  
5. Sak til regiontinget – oppfølging av vedtak gjort i 2021 angående budsjettering med 
underskudd. Kan eventuelt overskudd benyttes fritt etter det sittende regionstyret sine 
ønsker? 
 

Drøftingssaker 
52/22 Drill i Rogaland 
Regionstyret ble informert om antall drillere, drillaspiranter og korps med drill.  
I tillegg fikk regionstyret en kort innføring i trender innen drillen med individuelt fokus 
kontra korpset/troppen som helhet, idrettens aldersbestemmelser, tanker om 
kvalifiseringskonkurranse til NM og EM.  
Vedtatt drillstrategi fra 2017 med økt satsing på bredden ble også nevnt.  
 

Vedtak:  
Saken tas til orientering.  
 

Orienteringssaker 
53/22 Nytt fra distriktene 
Dalane 
Cesilie M. Olsen har snakket med Ann Kristin Seglem, leder i Egersund Brass (som også er i 
valgkomitéen) som melder om optimisme og positivitet i Egersund. 26.-28. august skal 
korpsene i Egersund samarbeide om blant annet instruktørkurs og samspillseminar. Det er 
ca 15 engasjerte ungdommer som skal kurses.  
Det er et ønske at NMF kunne vært mer synlig i Dalane.  
 
Selmer Simonsen, rektor i Sokndal Kulturskole har kjøpt inn 120 plastkornetter for bruk 
blant de eldste i barnehage og i grunnskolen. På sikt håper en på økt rekruttering.  
Det er et ønske at regionstyret inviterer til styreseminar i Sokndal.  
 
Jæren 
De fleste skolekorpsene har jobbet godt med rekruttering den siste måneden. Klepp 
skulekorps fikk hele 30 nye aspiranter, Orre skulekorps fikk 18 nye -noe som er utrolig bra. 
Frøyland har også hatt god rekruttering og hadde sist uke sosialt opplegg med grilling og 
bueskyting. De spilte også konsert i Stavanger hos Equinor den 15/6.  
Bryne skulekorps og Tu skulekorps har også hatt rekruttering nå i juni, Rosseland skulekorps 
skal ha i dag 16/6.  
Bryne musikkorps spilte under defileringen på turnstevne på Klepp søndag 12/6. Det samme 
gjorde Klepp skulekorps. I tillegg har BMK spilt for de Ukrainske flyktningene på 
Nærlandsheimen onsdag 15/6. Korpset har fått bevilget midler fra Jæren 
Sparebankstiftelse til å kjøpe inn instrumenter som kan brukes til rekruttering av blant 
annet flyktninger. Konserten ble brukt til å invitere flyktningene til å begynne å spille i 
BMK. 
Nærbø skulekorps og Nærbø musikkorps har spilt under Nærbødagene 11. juni. Nærbø 
skulekorps var også med og spilte da Nærbø sitt herrelag i håndball kom tilbake fra 
Romania etter å ha vunnet Europacupen.  
Gjesdal Brass Band og Ålgård skulekorps skal ha sommerkonsert sammen 16/6. 
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Sandnes 
Stangeland Skolekorps forbereder seg til NM skolekorps janitsjar og skal spille konsert 
sammen med Jåtten Skolekorps. Stangeland deltar i NM i et samarbeid med Nylund 
Skolekorps.  
En positiv trend at flere korps spiller på skolens arrangementer. 
I Sandnes er det også tid for rekruttering.  
Sverre Sigurdson Musikkorps har fått ny dirigent.  
 
Stavanger 
- Korpsene rekrutterer 
- 10.-12. juni hadde Jernbanens Musikkorps stevne med Jernbanekorps fra hele landet.  
- 11. juni var det «Blås i byen» med 5 korps som spilte på Arneageren. Dette var i regi av 
Stavanger Kommunes Korps. Korpset har også arrangert konsert i Bypaviljongen og opplever 
at flere voksenkorps benytter anledning til å delta.  
- Stavanger Musikkorps av 1919 søker ny dirigent.  
- Storhaug Skolekorps deltok på Korpsfest i Oslo (red.anm. Gard og Avaldsnes deltok også 
fra Rogaland) 
-Korpsene reiser på tur.  
 
Til diskusjon på styreseminar:  
-Bør alle distriktsrepresentanter gjøre som Gunn Marit Solli og sende ut epost til korpsene 
for å be om status og tilbakemelding før regionstyremøtene? Korpsene kan fordeles på en 
jevnere måte enn i distrikt. Dette for å opprette tettere dialog og komme nærmere 
korpsene.  
-Dersom et regionstyremedlem ikke har anledning til å delta på regionstyremøte, bør de gi 
en tilbakemelding på status til saker og på aktivitet i distriktet? 
 
Årsmøte i KiS 
Madlamark Skolekorps, Jåtten Skolekorps og Vaulen Skolekorps i tillegg til Leni Andreassen 
som representerer Stavanger Brass Band deltok på årsmøtet på Teams 15. juni.  
Det skal etterstrebes at årsmøtet følger direkte etter Kulturskolens møte med korpsene.  
KiS arrangerer KiS-U to ganger i året, men de ønsker også å være et talerør inn mot det 
offentlige. Det oppfordres til at KiS-styret engasjerer seg mer.  
 
Årsmøtet ble avholdt. Det ble vedtatt at søsken skal få søskenmoderasjon på seminarene.  
Et par saker ble diskutert etter at årsmøtet var avsluttet:  

1. Jåtten Skolekorps har benyttet bilder de ikke eier og har fått pengekrav. 
Mangersnes skriver en sak som publiseres på Korpsene i Stavanger sin facebookside. 
Det vurderes om denne saken skal deles også på NMF Rogaland sin side.  

2. Det bygges ny skole på Vaulen. I mellomtiden har de ingen plass å være. De er 
oppfordret til å mase videre. Kommunen har et ansvar for dem.  
Ang. ny skole må de være i dialog med rektor ang. øvingslokalet og plass til dem.  

 
 
 

54/22 Representasjon 
Ingen invitasjoner mottatt. 
 

 
55/22 RUK prøvespill 
38 musikanter prøvespilte. Et høyt tall.  
Positiv opplevelse for alle involverte. Cesilie M. Olsen hadde hyggelige samtaler både med 
musikanter og foreldre. Tidspunktet for prøvespillet var riktig med tanke på at musikantene 
fortsatt er i god spilleform og at de har anledning til å stille forberedt.  
 
Det vil i utgangspunktet ikke bli tilbudt prøvespill på årets sommerkurs med mindre det er 
instrumentgrupper som mangler musikanter.  
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Hordaland Ungdomskorps ønsker å spille konsert sammen med RUK palmehelgen 2023.  
Administrasjonen står fritt til å bestemme dato for regional turné våren 2023.  
 

56/22 Økonomi 
Status gitt i møtet. 
Det er generelt lavere påmelding til både RM, NM, Sommerkurs og Dirigentuka noe som gir 
lavere påmeldingsavgifter inn i prosjektene uten at vi får kuttet kostnader i tilsvarende 
grad. Er dette en ringvirkning etter korona-pandemier, eller er det en trend som vil 
fortsette? 

 
57/22 Dirigentuka 
81 deltakere på årets 11. dirigentuke.  
Øvingskorps er som tidligere år Stavanger Brass Band, Stavanger Musikkorps av 1919, 
Nylund/Stangeland Juniorkorps og Hovedkorps, Bjergsted Blåseensemble med 
forsterkninger.  
Nytt av året – Riska Brass Band har ansvar for matservering. Henvendelse sendt til 
voksenkorps Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg med tilbud om dugnad. Første mann til 
mølla prinsippet.  
Konsert fredag 12. august i Kuppelhallen kl 19.30. 

 
Vedtak:  
Orienteringssakene tas til etterretning. 

Eventuelt 
58/22 Eventuelt 

1. Jan-Am 
- Henvendelse fra Meland Musikklag angående uheldig kollisjon med flere 

skolekorpsarrangement i Hordaland. Mulig flere korps fra Hordaland har 
anledning til å delta en annen helg da dette er skolekorpsarrangement som 
arrangeres samme helg hvert år.  

- Stavanger Musikkorps av 1919 har ikke anledning til å spille festkonsert. Det var 
en kort drøfting på innhold til festkonsert og veien videre.  

 
 

Vedtak:  
Det vurderes om det er en gruppe, andre sammensetninger enn korps som skal inviteres til 
å spille festkonsert. Astrid H. Ove utfordres til å komme med forslag i tillegg til at hele 
regionstyret vil ta opp saken igjen på regionstyreseminaret. Ved forespørsel av en annen 
gruppe enn et deltakerkorps, må nok honorar påregnes.  
 
 
NMF Rogaland, 16/06/22   
 

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


