
NMF Trøndelag Regionstyret 4.oktober 2022 side 1/2 

 

NMF Trøndelag  

Referat styremøte 6/22 

Møte nr. 6/22 
Tid:   Tirsdag 7.september kl 1600-1830 
 
Sted:   Fjordgata 1, 7010 Trondheim  
 
Tilstede: Ingolf Rokseth, Nina Moen Sælø, Øyvind Berg, Hege Wold, Jenny 

Nordaune, Erik Seem, Geir Joar Werstad, Kåre Moum (1.vara), Geir 
Ulseth (DL) 

 
 

 ( = Vedlegg) 

DAGSORDEN: 
 
SAK 1/22: Godkjenning av innkalling     Ingolf 
  Vedtak: Innkallingen godkjent 
 
SAK 2/22: Godkjenning av dagsorden     Ingolf 
  Vedtak: Dagsorden godkjent 
 
SAK 3/22: Referat og orienteringssaker     Alle 

➢ Ingen kommentarer til forrige referat 
➢ Representasjon, planlagt og avholdt: Flå Musikkorps 125 års Jubileumskonsert 

2.oktober (Jenny Nordaune),  Ledermøte i NMF 22.-23.oktober (leder og nestleder), 
Sjetne Skolekorps 50-års jubileum 29.oktober (Nina? Sjekker tidspunkt), Ila Brass 
Band 50 år konsert 20.november (Geir Ulseth), Ledermøte i NMF 21.-22.januar 2023 
på Scandic Hell (leder og nestleder) 

➢ Aktivitetsplan pr.1.oktober        
➢ Status TUK v/Jenny Nordaune: samlinger høst/vinter er planlagt, Festkonsert på TM 

i februar, planlegging av tur til sommeren 
➢ Adm.oppdatering v/DL med status personal og gjennomførte/planlagte aktiviteter  

  

  

  
SAK 4/22: Regnskapsrapport pr.29.september 2022             

Rapporten er ikke helt avstemt med alle inntekter og utgifter for 
september. Aktiviteter om gjenstår i 2022 er Steinkjerspæll, 
Drillutøverkurs, TUK samling. Som rapporten viser er det NM Janitsjar som 
har det største avviket i forhold til budsjett, og som vil bidra negativt til 
årets resultat. Mari Malm Mørkved går ut i 100% permisjon 15.oktober, og 
det blir kjøpt inn 80% stilling (Berit Handegard) i vikariatet fra 1.november, 
på samme lønnsnivå. Prognose årsresultat: uten statlig kompensasjon for 
inntektstapet på NM Janitsjar nåes ikke budsjettmålet for 2022. 
 
Vedtak: 
Regnskapsrapporten tas til etterretning 
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SAK 5/21: Politisk arbeid i NMF (drøftingssak)    
Styret og adm. jobber med en politisk sak i Trondheim kommune der 
kommunedirektøren skal legge fram forslag til en dirigentordning for 
skolekorpsene. Det ble gjennomført et møte med kulturenheten i 
Trondheim kommune 26.september, der det ble foreslått og argumentert 
fra NMF at skolekorpsene får dekket hovedkorpsdirigent og 
aspirantkorpsdirigent, hver på 25% stilling, til sammen dirigentressurs på 
50% stilling pr år kostnadsfritt for skolekorpsene. Det forutsettes at dette 
kommer i tillegg til annen drift- og aktivitetsstøtte. 
 
Det er planlagt et felles styremøte med Trøndelag Idrettskrets på Steinkjer 
28.oktober kl 16. Styreleder orienterer om status. En arbeidsgruppe med 
styreleder, Geir Joar Werstad og DL forbereder møtet på Steinkjer. 
 
Vedtak: 
Adm. og styret følger opp saken som drøftet i møtet. 

 
 
 

SAK 6/22: Korpsbygging i Trøndelag                      
Status i arbeidet som er skissert og planlagt i handlingsplanen for NMF 
Trøndelag. Korpsbygging settes opp som fast sak på alle styremøter. 
SONEMODELLEN NMF TRØNDELAG 
Forslag til sonemodell for korpsutvikling er presentert og drøftet i flere 
møter (se tidligere sakfremlegg). Modellen drøftes i møtet. Saken settes 
opp som hovedfokus på neste styremøte. 
 
Vedtak: 
Sonemodellen i NMF Trøndelag drøftes og videreutvikles i kommende 
styremøter. 
 

SAK 7/21: Strategiplan og Handlingsplan   
NMF vedtok en ny strategiplan på Landsmøtet i Bergen. Denne skal nå 
følges opp med en handlingsplan, og det første utkastet vil bli presentert 
på kommende Ledermøte i Oslo 22.-23.oktober. 
 
 
Vedtak: 
Arbeidet med handlingsplan følges opp som drøftet i møtet 

 
 

SAK 8/21: Eventuelt 

• Møteplan for styret: 28.oktober sammen med Trøndelag Idrettskrets 

(Steinkjer), 7.desember (Trondheim), 1.feb.2023 (Trondheim) 

 
 
Ingolf Rokseth| 
       (sign)             Geir Ulseth  
 Regionleder                                                           (sign) 
                                                           Daglig leder 


