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NMF Trøndelag  

Referat styremøte 8/22 

Møte nr. 8/22 
Tid: Onsdag 7.desember kl 1600-1900 
 
Sted:   Fjordgata 1, 7010 Trondheim  
 
Tilstede: Ingolf Rokseth, Nina Moen Sælø, Erik Seem, Øyvind Berg, Jenny 

Nordaune, Kåre Moum (1.vara), Geir Ulseth (Daglig leder) 
 
Forfall: Geir Joar Werstad, Hege Wold 
 

 ( = 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: Sjetne Skolekorps 50-års jubileum 29.oktober 

(Nina), Ila Brass Band 50 år konsert 20.november (Ingolf, Jenny), møte med LFMK 
9.desember (Ingolf og Geir), Hell Symposiene og Ungdomskonferansen 20.-22.januar 
på Scandic Hell (hele styret), Ledermøte i NMF 21.-22.januar 2023 på Scandic Hell 
(leder og nestleder), Bispehaugen Ungdomskorps 100 års jubileum 28.januar (Ingolf) 

➢ Aktivitetsplan pr.1.desember       
➢ Status TUK v/Jenny Nordaune, det forberedes en styresak om TUK og videre drift 

på styremøtet 1.februar 2023. 
➢ Adm.oppdatering v/DL med status personal og gjennomførte/planlagte aktiviteter  

  

  
  

SAK 4/22: Regnskapsrapport pr.1.desember 2022 (ettersendes)            
Alle aktiviteter er gjennomført, nå gjenstår føringer og avklaringer på alle 
NMFs tilskudd før årets resultat er klart. Som rapporten viser er det NM 
Janitsjar som har det største avviket i forhold til budsjett, Prognose 
årsresultat: uten statlig kompensasjon for inntektstapet på NM Janitsjar 
nåes ikke budsjettmålet for 2022. Gen.sekretær venter en snarlig avklaring 
fra departementet om NMF får kompensasjon for inntektstap relatert til 
alle NM gjennomført i perioden 1.april-1.juli 2022. 
 
Vedtak: 
Regnskapsrapporten tas til etterretning 

 
SAK 5/21: Politisk arbeid i NMF (drøftingssak)    
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Styret og adm. har i lengre tid jobbet med en sak i Trondheim kommune om 
en forbedret dirigentordning for skolekorpsene. Kommunestyret har nå 
gjort vedtak i saken og det blir gitt en kort status om saken i møtet. 
 
Steinkjerspæll ble gjennomført 29.-30.oktober med besøk og møte med 
ordfører i Steinkjer, og hun deltok også på premieutdelingen på for 
skolekorpsene. Tema for møtet var det nye kulturhuset på Steinkjer, samt 
skolekorpsene i Steinkjer.  
 
Vedtak: 
1.NMF Trøndelag sender ut en spørreundersøkelse til korpsene med 
relevante spørsmål om daglige utfordringer og status. 
2.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 
Saken utsettes til januar 2023. 

 

SAK 7/21: Handlingsplan, høring på nytt rammeverk    
Regionene er bedt om å gi en tilbakemelding på rammeverk til ny 
handlingsplan i NMF. Vedlagte saksdokumenter beskriver saken, og styret 
skal i møtet fylle ut en digital tilbakemelding til arbeidsgruppen. Frist for 
tilbakemelding er satt til 15.desember.  

 
Vedtak: 
Arbeidet med handlingsplan følges opp som drøftet i møtet 

 

SAK 9/22: Budsjett NMF Trøndelag 2023                      
Administrasjonen legger fram forslag til budsjett for 2023 der alle tidligere 
satsinger og aktiviteter er videreført. Det er satt av midler til innføring av 
Sonemodell høsten 2023. Budsjettet forutsetter god og nøktern drift med 
god kostnadskontroll. Det er ikke planlagt større investeringer eller 
satsinger i 2023 utover korpsbygging/sonemodellen. Noen flere tilbud om 
sommerkurs forutsettes å være økonomisk bærekraftig, og vil ikke medføre 
vesentlig større administrativ ressurs for kontoret. Det tas forbehold om 
større satsinger gitt i nasjonal eller regional handlingsplan som kan bli 
vedtatt våren 2023. 
 
Vedtak: 
Budsjettet for 2023 vedtas som framlagt uten endringer 
 

SAK 8/21: Eventuelt 

• Møteplan for styret: 7.desember (Trondheim), 1.feb.2023 

(Trondheim) 

• Styret gir honnør til Forbundsstyret som koordinerer godt internt i 

NMF ved legge Ledermøtet i januar 2023 til Scandic Hell sammen 

med Ungdomskonferansen og Hell Symposiene. Styret mener det gir 

mange gode synergier å bruke NMFs største korps- og 

ungdomskonferanse til utvikling og nettverksbygging. Dette gir 

faglig utvikling, og skaper muligheter for nye møter og nettverk på 

tvers i hele organisasjonen. Ledermøtet i januar 2024 er også 

planlagt på samme helg som Ungdomskonferansen og Hell 

Symposiene, men da på et annet sted. NMF Trøndelag synes dette 

er svært uheldig, og oppfordrer forbundsstyret til å se på dette, og 
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evt flytte Ledermøtet til en annen helg. Alternativt å legge 

Ledermøtet til Scandic Hell. 

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


