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Referat Regionstyremøte NMF Rogaland 
 
 

Dato 06.10.2022 
Møtenr. 6 
Sted NMF Rogaland sine kontorlokaler. 

 
Tilstede  
Fra Regionstyret Ralf B. Husebø, Marius Eie Barka, Cesilie M. Olsen, Egil 

Johannessen, Gunn Marit Solli, Astrid H. Ove og Gudny 
Drangeid 

Fra administrasjonen Lilli Anne J. Grong 
Forfall Kenneth Stokness, Leif Helge Olsen, Liv Elgheim, Martha 

Rødde 
 
 

Godkjenning 
Innkalling godkjent. 
Agenda godkjent. 
 
Sak til eventuelt:  
Ungdomsløftet 

Referatsaker 
60/22 Orientering fra administrasjonen 
Administrasjonen har den siste perioden arbeidet med:  
 - Bjergsted Brass Festival 

42 musikanter deltok på kurs for det frivillige musikklivet.  
 Administrasjonen bistod i år med fakturering av deltakere, kontrakter og 
utbetalinger til lærere.  

- Stavanger Kulturskole 
Styremøte onsdag 5. oktober. Et samlet styret ønsker kommunen skal 
bevilge midler til dirigenttjenester for Finnøy Skolekorps. Innspill sendes til 
kommuneadministrasjonen og rammene til kulturskolen må økes i handlings 
og økonomiplanen for 2023. I tillegg ble vedtaket i forhold til 
ekstraressursen til de største korpsene spisset.  

- Oppfølging fra styreseminar 
 Sakslisten gjenspeiler oppfølging fra styreseminaret og arbeidet som er gjort 
gjennomgås i møtet.  

- Arbeid med EM 2025 
Daglig leder har hatt et kort møte med Atlantic Hotell. Møtet resulterte i at 
det må være et møte med region Stavanger for å se på datoer og andre 
arrangement i regionen for mai 2025. EM brass kan ikke arrangeres samtidig 
som Landstreffet for russen pga hotellpriser som blir skutt i været.  

- Diverse administrasjon 
 Daglige ledere og fagsjefer har hatt to dager med Teams møter som blant 
annet inkluderer saksforberedelse til Ledermøtet.  

 

Vedtak: 
Orienteringen tas til etterretning. 
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Vedtakssaker 
 

61/22 Sommerkurs 

Evalueringen og datoer for 2023 ble gjennomgått. Priser og alder for grått kurs ble 
drøftet.  
 

Vedtak:  
1. Evalueringen tas til etterretning.  

Rødt kurs konserter bør ikke vare lenger enn 1 time.  
2. Datoer for sommerkurs 2023 ble vedtatt.  
3. Grått kurs arrangeres på Maritim Hotel 3.-6. august 2023.  

Deltakeravgift settes til kr 4200,- per person.  
Kurset er for musikanter født 2022 og før.  

 

62/22 Korpskonferansen i Rogaland 
Status for innholdet ble gjennomgått. De fleste foredragsholderne har anledning til 
å stille 14.-15. april 2023. 
- Synlighet: Kine Hult, Mari Hult. Venter tilbakemelding fra Kristina E. Rasmussen. 
- Beholde medlemmer + Skolekorps og voksenkorps: Rune Hannisdal 
- Lokaler: Liv Tjemsland, Rogaland Musikkråd 
- Inspirasjonsforedrag: Sigrid Bonde Tusvik avklares midten av oktober 
Deltakeravgiften ble diskutert.  
 

Ungdomskonferansen må sees i sammenheng med nasjonal satsing – Ungdomsløftet. 
Introduksjon kommer på ledermøtet 22.-23. oktober.  
 

Vedtak: 
1. Priser for deltakelse: 
Deltagere som bor på hotellet: 
Enkeltrom m/full pensjon kr 2450,- 
Dobbeltrom m/full pensjon kr 2200,- per person 
Inkludert i prisen er foredrag fredag, middag fredag, frokost og lunsj lørdag 
samt alle foredrag lørdag. 

 
Deltagere som ikke bor på hotellet: 
Deltakelse foredrag fredag kr 350,- 
Middag fredag kveld kr 355,- 
”Dagpakke” lørdag kr 850,- 
Inkluder er foredrag, lunsj, kaffe/te og frukt 

 
*Regionstyret i NMF Rogaland har vedtatt å sponse de korpsene som deltar med 
mer enn en person med kr 400,- per ekstra person. Avregning gjøres når 
faktura sendes ut. 
 
Daglig leder dobbeltsjekker pris for middag.  
 
2. Innhold og saker til regionsting  

Administrasjonen arbeider videre med innholdet til konferansen.  
Registrering i Brønnøysund registrene må opp som sak. Alle regioner skal ha 
lik benevning i registeret.  
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63/22 Jan-Am 2022 
Påmeldingslisten ble gjennomgått og orientering om arrangementet så langt ble 
gitt.  
 

Vedtak:  
1. Orienteringen tas til etterretning.  
2. Ønsker ang. arbeidsfordeling fra styrets medlemmer ivaretas når planen settes 
opp.  
 
 

64/22 Invitasjon til Rogalandsmesterskapet for skolekorps 2023 

Administrasjonen la frem sitt forslag til prisendring.  
Teknisk arrangør ble forespurt.  
 

Vedtak:  
1. Billettprisene på voksenbillettene endres for å imøtekomne årlige 
tilbakemeldinger som spesielt kommer søndagen. Voksne betaler Kr 150 for to- 
dager og kr 100,- for en dag.  
2. Sola Brass Band har hovedansvaret for RM 2023 som tidligere år, men det sendes 
ut forespørsel til voksenkorpsene i Stavanger og omegn ang. dugnad for 
aktiviteten ved UiS, fakultet for utøvende kunstfag.  
 
 

65/22 Ungdommens Musikk Mesterskap 

Totalt 35 solister og 8 ensembler deltar i UMM som arrangeres i Sandnes 20. 
november. Av disse er 8 blåsere og 2 ensembler med blåsere. NMF skal stille med 4 
dørvakter til arrangementet (som er dagen etter Jan-Am i Haugesund). 
 

Vedtak:  
Gunn Marit Solli har anledning til å delta og Ralf B. Husebø skal sjekke muligheten 
for å stille. Daglig leder spør tidligere styremedlemmer og andre støttepersoner 
om å stille.  
 
 

66/22 Søknader om støtte fra NMF Rogaland 

Søknader om økonomisk støtte fra Dalane og Musikkorpset Gjallarhorn ble 
gjennomgått.  
 

Vedtak:  
1. «Kick-off» i Dalane mottar kr 15 300,- som omsøkt. Støtten tas fra 

budsjettert prosjekt «Musikalsk utvikling i Dalane» 
2. Musikkorpset Gjallarhorn får en underskudds garanti for konserten. NMF 

Rogaland bidrar med inntil kr 5000,- dersom konserten går med 
underskudd. Det gis ikke støtte for poster som ikke er oppgitt i budsjettet.  
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Drøftingssaker 
 
67/22 Distriktsmøter 
Huskeliste og powerpointpresentasjon ble gjennomgått. Temaer til 
erfaringsutveksling ble drøftet.  
 

Vedtak:  
1. Huskeliste og powerpointpresentasjon oppdateres i tråd med gjennomgang i 
møtet. 
2. Distriktsrepresentantene sender ut påminnelse om Distriktsmøtene til sine 
korps. Daglig leder sender oppdatert vervliste.  
3. Distriktsrepresentantene spør i påminnelsen som sendes ut om temaer korpsene 
ønsker å ta opp.  
4. Metode for erfaringsutveksling: I større møter anbefales det å ha gruppearbeid 
og/eller at 2-3 personer snakker sammen før fremlegg i plenum.  
5. Sandnes ønsker gruppebord eller hestesko oppsett.  
Jæren ønsker klasserom oppsett.  
Haugesund setter opp som Astrid ønsker.  
Stavanger drøfter ønsket oppsett og melder daglig leder.  

 

Orienteringssaker 
 
68/22 Nytt fra Distriktene 
Haugalandet 
•Austrheim Skolekorps: Skal ha jubileumskonsert 29. oktober  
• Gard Skolekorps: Skal ha jubileumskonsert 5. november. (70 år). Har spilt på Edda 
Kino på premieren av Olsenbanden 
•Lillesund Skolekorps: Fått 15.000,- fra Haugesund Sparebank og 25.000,- fra 
Sparebankstiftelsen  
•Rossabø Skolekorps: Skal ha jubileumskonsert 24. oktober. Skal ha prosjekt 
"Rasmus og verdens beste band" 
•Tysvær Brass og Haugesunds Janitsjarorkester har hatt høstkonsert sammen 1. 
oktober i Tysværtunet 
•Haugesund Ungdomskorps: Har fått 40.000, - fra Haugesund Sparebank. De har 
vært på reis bort seminar, spilt på; Den Norske Filmfestival, 50 årsdag, bryllup og 
som underholdning på konferanse på Quality Hotel Maritim sammen med 
Haugesund Drillkorps. De arbeider mot Vestlandsmesterskapet i Grieghallen 16. 
oktober.  
•Musikkorpset Heimdal: Fått 15.000,- fra Haugesund Sparebank 
•Grinde Skulemusikkorps: Hadde samarbeid med Sveio Skulekorps med "Folk i brass" 
2. oktober i Tysværtunet. (Elvebyen messingkvartett)  
•Avaldsnes Skolekorps. Spilte på Visnesmarknaden 25. september 
•Sevland Skulekorps: Spilte på Karmøy Kino på premieren til Olsenbanden  
•Stangaland Brass: Arrangert en vellykket Karmøy Brassfestival (Arrangør: 
Stangalandskorpsene), spilt på Årets Overdosedag i Kopervik Kirke 25. aug. De har 
fått nye øvingslokaler i nye Stangaland Skole.  
•Karmsund Brass: Jubileumskonsert 22. oktober (40 år) 
•6 korps fra Haugalandet deltok på Karmøy Brass Festival 
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Stavanger 

• Voksenkorpsene er godt i gang med oppkjøring til Siddis Brass.  

• Loppemarked: Våland Skolekorps har hatt, Nylund Skolekorps skal ha, 
Eiganes Skolekorps har avlyst.  

• Stavanger Brass Band deltok på Bjergsted Brass Festival. 

• Jernbanens Musikkorps har spilt sin Quizkonsert i Folken 

• Musikanter fra Madlamark Skolekorps deltok på Introkveld for Ukrainske 
flyktninger. 

• KiS-U ble arrangert 1.-3. oktober på Kannik Skole. 57 musikanter i 
ungdomsskolealder deltok. Åpent også for musikanter utenfor Stavanger.  

• Tananger kulturstasjon er pusset opp og har hatt gjenåpning. 
 
Ryfylke 

• Suldal Musikkorps har fått ny dirigent.  

• Sparebankstiftelsen SR-Bank har fordelt midler til Jørpeland Musikkorps (kr 
64 000), Tau Skolekorps (kr 60 000) og Strand Kr. Juniorkorps (kr 44 000) 

• Jørpeland Musikkorps skal markere 90- års jubileumet i Tau kirke 25. mars 
kl 16.00 sammen med storband, korps og 2 artister.  

 
Sandnes 

• En del musikanter deltok på Bjergsted Brass Festival 

• Sverre Sigurdsson Musikkorps har fått ny dirigent – Torbjørn Dahl 

• Sandnes Kommune v/Sandnes Musikkråd er dyktige på å synliggjøre det 
frivillige musikklivet gjennom konsertserier i Lanternen om sommeren og 
Vinterland om vinteren. De fleste korpsene i Sandnes spiller.  

• Stangaland Skolekorps demonstrerte torsdag 6. oktober mot nedleggelse av 
skolen. 

• Stangaland Skolekorps spiller konsert i Vågensalen 20. oktober. 
 
Jæren 

• Bore Skulekorps: Fornøyd med rekrutteringen til korpset. Er godt i gang med 
sesongen med seminar og konsert sammen med andre skolekorps.  

• Orre Skulekorps: Jobber aktivt med målsetninger for korpset. Planene for 
sesongen er klare. Samarbeider både med kulturskole og skal være med i 
Jul i Skomakergata. 
Er på jakt etter instruktører.  

• Tu Skulekorps: Har fått ny dirigent og startet høstsesongen med seminar. 
Skal delta i Stavanger Open og være med i Jul i Skomakergata.  

• Klepp Skulekorps: Stort frafall av musikanter. Har startet høsten med høyt 
aktivitetsnivå med flere spilleoppdrag. Skal også være med i Jul i 
Skomakergata. 

• Klepp Hornmusikk: Har vært på korpstur til Gdansk. Skal spille 80-
tallskonsert i Storstova, og delta på korpskveld sammen med Nærbø 
Musikkorps og Bryne Musikkorps på Jadarheim. Vårens prosjekt er Sound of 
Music i Sandnes Kulturhus.  

• Bryne Skulekorps: Har mistet mange medlemmer og sliter med rekruttering. 
Har hatt kontakt med kommunens Alle med konsulent og musikkrådets 
Ukraina produsent. Skal delta i Stavanger Open sammen med Våland 
Skolekorps, og skal også delta på Jul i Skomakergata.  

• Lye Skulekorps: Driver som generasjonskorps. Har 7 aspiranter, 7 juniorer og 
10 i hovedkorpset hvor 4 er barn og 6 er voksne. Var på sommertur med 
Orre til Bø Sommerland.  
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• Rosseland Skulekorps: Har fått ny dirigent. Sliter med rekruttering. Har fått 
rådgivning fra distriktsrepresentanten.  

• Frøyland Skulekorps: God rekruttering. Juniorkorpset spilte under 
Potetfestivalen. Har spilt konsert sammen med Lye. Fått kr 100 000,- av 
Equinor til uniforer.  

• Bryne Musikkorps: korpstur til Calella i høstferien. 6 skolekorps skal delta på 
Jul i Skomakergata.  

• Jæren Showblås: Skal spille under 100 års jubileumet til Tine 
Sanitetsforening 

• Nærbø skulekorps: 35 nye aspiranter og 21 drillere i mai. 10 stk har falt fra.  
Sliter med å få dirigent. Korpset har en rekke spilleoppdrag før jul- 
Drillen skal delta på Haugalandsdrilliaden og Stavdrill.  

• Nærbø Musikkorps: Har invitert Bryne Musikkorps og Klepphornmusikk til 
korpskveld 29. oktober.  

• Ålgård Skulekorps: er på jakt etter dirigent og instruktører. Aspirantopptak 
er utsatt pga instruktørmangel. Deltok på Karmøy Brassfestival.  

• Gjesdal Brass Band: Har spilt høstkonsert med Musikkorpset Gjallarhorn.  
 
Dalane 

• «Kick-off» for skolekorpsene. Alle skolekorpsene var invitert. Sokndal 
Skolekorps valgte å ikke delta. Moi Skolekorps fikk det ikke til.  

• Egersund Musikkorps spiller på Oktoberfester i Egersund Sentrum. 
 
 

69/22 Representasjon 
 
Sommerkurs 
 

Kurs Dato Hvem 

Svart kurs 6. august  Ralf B. Husebø 

Blått kurs 13. august  Cesilie M. Olsen 

Rødt kurs 11. august  Liv Elgheim 

Gult Klepp 4. august  Gunn Marit Solli 

Gult Stemnestaden 11. august  Astrid H. Ove 

Inspirasjonshelg i Haugesund 14. august Astrid H. Ove 

 
 
13. september – Liv Elgheim representerte på gjenåpning av Tananger 
Kulturstasjon. 
 
29. oktober – Astrid Helen Ove skal representere på Austrheim Skolekorps sitt 40 
års jubileum 
 
25. mars 2023 – Invitasjon mottatt til Jørpeland Musikkorps sitt 90- års jubileumet i 
Tau kirke 25. mars kl 16.00 sammen med storband, korps og 2 artister.  

 
70/22 Status Rogaland Ungdomskorps 
58 medlemmer. 25 av disse er nye etter prøvespill juni 2022. (Og noe supplerende 
prøvespill for enkeltmusikanter i august).  
Medlemmene kommer fra 26 forskjellige skolekorps.  
Nylund har flest med (8 personer), men også mange fra Austrått (4) og Stangeland 
(5).Ellers er 1-3 det vanligste fra et korps. 
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Grei balanse i besetningen – litt mange euph og tuba pga. gode prøvespill. 14 
klarinetter er mer enn på lenge. Korpset har fagottist, men ikke obo p.t. 
 
Første samling på Bryne gjennomført. Dirigent melder at det 
musikalsk/spillemessig er en av de aller beste sesongstartene på lenge. Nytt 
vertskorps, Bryne Skulekorps, får gode tilbakemeldinger fra dirigent, 
samlingsleder(e) og foresatte. 
 
Kommende samlinger blir Randaberg (Randaberg Skulemusikkorps) i desember og 
Haugesund (Solvang & Skåredalen Skolekorps) i januar. Denne samlingen blir med 
konsert. Haugesund Janitsjarorkester og Haugesund Ungdomskorps har fått 
forespørsel om å medvirke på konserten.  
 
RUK vil i tillegg spille festkonserter under RM i mars, spille felles konsert med 
Hordaland Ungdomskorps i Kuppelhallen 1. april, og gjennomføre en turné i 
Rogaland 2.-4. juni. 
 

71/22 Økonomi 
Budsjettert underskudd på kr 140 000,- Prognosen er noe bedre med et underskudd 
på kr 70 000,- Fremlagt oversikt med gjennomgang av alle prosjekt tas til 
orientering.  

 
72/22 Valgkomité 
Regionleder Ralf B. Husebø og daglig leder hadde videomøte med valgkomitéen 
tirsdag 20. september. Britt Helen Furøy tok over ledervervet. Valgkomitéen er nå i 
gang med sitt arbeid.  

 
73/22 Marsjuka 
Uke 16 er det Marsjuke i Trøndelag, Innlandet, Hordaland, NordNorge og Rogaland i 
samarbeid med HMK Garde.  
 
Garden sender team på 5-6 personer til hvert sted. Innkvartering i militærleire om 
mulig. NMF dekker utgifter til hall.  
 
Undervisningen blir delt i to bolker: en med basic marsjering og en med en helt 
enkel drill de kan bruke i gata. Da må være min 4-5 korps som deltar. Ikke for 
enkeltmusikanter, men for hele korps.  
 
Ukedagene har utleie. Per dags dato er Vågenhallen ledig helgen i uke 16. Det 
sjekkes ut om det er mulig å disponere fredagen også.  
 
Marius Eie Barka sjekker ut mulighetene for å benytte Flerbrukshallen i løpet av 
uken. Astrid Helen Ove sjekker mulighetene for idrettshall i Haugesund.  

 
74/22 Første tildeling Korpsglede for alle – en konsertserie 

Orientering og tildeling ble gitt i møtet. Nettsak i anledning tildelingsrunden er 
publisert.  

 
Vedtak:  
Orienteringssakene tas til etterretning. 
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Eventuelt 
75/22 Eventuelt 
 
Ungdomsløftet 
Utfordring fra nasjonalt kontor om bruk av regionale ressurser til Ungdomsløftet.  
Nærmere informasjon om Ungdomsløftet blir gitt på Ledermøtet. Allerede 
eksisterende tilbud som Intruktørkurs og Ungdomssamling sees på som en del av 
Ungdomsløftet.  
 

Vedtak:  
I budsjettet til 2023 settes det av kr 75 000,- til Ungdomsløft i regionen. Midlene 
er en del av egenkapitalen etter vedtak på Regionting.  
 
 

NMF Rogaland, 07/10/22   
 

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


