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Referat Regionstyremøte NMF Rogaland 
 
 

Dato 10.11.2022 
Møtenr. 7 
Sted NMF Rogaland sine kontorlokaler. 

 
Til stede  
Fra Regionstyret Ralf B. Husebø, Cesilie M. Olsen, Egil Johannessen, Gunn Marit 

Solli, Astrid H. Ove og Gudny Drangeid, Kenneth Stokness, Liv 
Elgheim, Martha Rødde 

Fra administrasjonen Lilli Anne J. Grong 
Forfall Leif Helge Olsen, Marius Eie Barka 

 
 

Godkjenning 
Innkalling godkjent. 
Agenda godkjent. 
 

Referatsaker 
76/22 Orientering fra administrasjonen 
Administrasjonen har den siste perioden arbeidet med:  
  

• Stavanger Kulturskole 
Styremøte med to korpssaker på agendaen. Dirigentressurs til Finnøy 
Skolekorps som har startet opp igjen, og ekstra timer til korps med 
flere enn 100 musikanter.  

• Frivillighetskonferanse 
18. oktober arrangerte VOFO Rogaland frivillighetskonferanse i 
Folkets Hus.  

• Sponsor og eventforeningen 
Administrasjonen deltok på arrangement 26. oktober. Fin anledning 
til å treffe andre organisasjoner og få ny kunnskap.  

• Møte med Rogaland Idrettskrets 
9. november hadde administrasjonen møte med event-koordinator 
Gjert Smith Jr. Tema – hvordan kan vi dra nytte av hverandre?  
Konkret til neste møte – organisert Tribune-liv. Mål – mulig NM veke 
2025.  

• Arbeid med EM 2025 
Forespørsel er sendt til Stavanger Symfoniorkester om EM brass kan 
flyttes til 9.-11. mai 2025 pga Landstreffet arrangeres helgen før.  

• Diverse administrasjon 
Jan-Am og planlegging av neste års arrangement.  

 

Vedtak: 
Orienteringen tas til etterretning. 
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Vedtakssaker 
 

77/22 Prosjekt til budsjett 

Daglig leder presenterte prosjekt for budsjett 2023.  
 

Vedtak:  
Følgende prosjekt inngår i budsjettet for 2023.  

Nr Aktivitet 

100 Administrasjon 

200 Styret 

210 Regionting/Korpskonferansen i Rogaland 

230 Distriktsmøter/korpsklynger 

240 Ungdomsløftet 

300 Sommerkurs 

310 Instruktørkurs 

311 Ung dirigent 

312 Støtte til rekrutteringstiltak 

330 Regionkorps 

331 Regionkorpsturné 

340 Rogalandmesterskap Skolekorps 

341 Drill 

343 Rogadrill 

350 Akustikkmålinger 

450 Jan-Am 

600 NM Brass Skolekorps 

601 Utviklingsprisen 

700 Dirigentuka 

750 Alf Johan Aareskjolds Minnefond 

751 Støtte til faglig utvikling  

752 Dirigentnettverk 

753 Bjergsted Brass Festival 

 
 

78/22 Korpskonferansen i Rogaland 
 
Ungdomskonferanse 
Innhold og pris for ungdomskonferansen ble diskutert.  
 

Vedtak: 
1. Innhold:  

-Gudny Drangeid snakker om NMF sine tilbud og muligheter for medvirkning 
-Nasjonalt kontor inviteres til å fortelle om Ungdomsløftet og 
presentere/og opplæring i verktøy som ungdommen kan ta med hjem og 
bruke i eget korps.  
-Kristina Renberg blir utfordret på å også ha en workshop for ungdommen 
med temaet synliggjøring og markedsføring.  



 
 

 NMF Rogaland     10.11.2022     Styremøte 7 
 
 
 
      side 3         

2. Redusert pris for deltakelse – kr 200,- per deltaker på 
ungdomskonferansen. 

3. Tema på Korpskonferansen – Rune Hannisdal skal ha en økt om samarbeid 
Skolekorps og Voksenkorps. I denne økten utfordres Rune på hvordan 
ungdommen kan brukes aktivt i korpsene.  

 
 

79/22 Jan-Am 2022 
Arrangementet ble gjennomgått, arbeidsfordeling og markering av 30- årsjubileum 
ble diskutert.  

 
Vedtak:  
1. Orientering om arrangementet ble tatt til etterretning.  
2. Arbeidsfordeling vedtatt, men med mulighet for rotering i løpet av 
arrangementet.  
3. 30- års jubileet markeres med ballonger (selfievegg) og ved at konferansier 
nevner det og spør om korpsene har musikanter som har deltatt siden starten.  
4. Grått kurs markedsføres også under JAN-AM ved flyere og ved at konferansier 
orienterer.  
 
 

80/22 Priser Sommerkurs 2023 

Administrasjonen la frem forslag om prisøkning på kr 200,- per kurs. Økning i 
billettkostnad ble også drøftet.  
 

Vedtak:  
1. Deltakeravgift for sommerkursene øker med kr 200,- per kurs. Kostnad per kurs 
er for 2023 følgende:  
Grått kurs kr 4200,-  
Svart kurs kr 5800,-  
Blått kurs kr 5200,-  
Rødt kurs kr 4700.  
Gult kurs kr 3200,- 
2. Billettpriser for svart kurs avslutningskonsert settes til:  
Kr 150,- for voksne 
Kr 100,- for barn, student og honnør 
Gratis for skolekorpsmusikanter 
 

81/22 Innkjøp reklameartikler 

Ulike artikler ble drøftet.  
 

Vedtak:  
Refleksbånd og diverse klistermerker bestilles av administrasjonen.  
 
 

82/22 Rogaland Ungdomskorps 

Retningslinjer for arbeidsutvalget i håndtering av reglement ble gjennomgått, og 
det ble gitt orientering om resten av sesongen. Ny samlingsleder må på plass i 
løpet av sesongen.  
 

 
 



 
 

 NMF Rogaland     10.11.2022     Styremøte 7 
 
 
 
      side 4         

Vedtak:  
1. Retningslinjer for AU i håndtering av dispensasjonssøknader gjeldende 

fravær: 
- Aktiviteter på nasjonalt nivå gir fritak 
- Regionalt nivå – konserter hvor utøver har en sentral rolle gir fritak. 
Øvelse gir ikke fritak. 
-Generelt – viljen som musikant og foreldre signaliserer for å få til begge 
deler er medvirkende når søknader behandles. 
-Obligatoriske arrangement på skolen og arrangement med skolekorpset har 
fortrinnsrett. Reglementet oppdateres med dette. 

2. Orientering om aktiviteter resten av sesongen tas til etterretning.  
3. Gudny Drangeid tar over som samlingsleder når Cesilie M. Olsen tar 

permisjon fra RUK. 
 
 

83/22 Rogalandsmesterskapet for skolekorps 

I normalår arrangeres Rogalandsmesterskapet for skolekorps to uker etter 
vinterferien. I 2024 er dette samme helgen som NM Janitsjar i Trondheim. Vi må 
unngå kollisjon, og RM må derfor flyttes. Alternative datoer ble drøftet. Det er 
viktig at vi har Fartein Valen tilgjengelig.  
 

Vedtak:  
1. RM 2024 arrangeres 20.-21. april i Fartein Valen og Kuppelhallen. 
2. RM 2025 planlegges til 15.-16. mars. 

 

Drøftingssaker 
84/22 Distriktsmøter 
Huskeliste ble gjennomgått i alle møter. Denne legges ut som et verktøy på siden 
til NMF Rogaland.  
 
Dalane 
5 korps representert. Vanskelig å få respons fra alle korpsene selv om de ble ringt 
til. Fin samling for dem som var til stede.  
Det diskuteres om voksenkorpsene kan arrangere RUK samlingen i juni som er en 
del av turnéen.  
Det er bedre samarbeid mellom voksenkorpsene enn tidligere.  
 
Jæren 
16 korps og 21 deltakere.  
God stemning. Kjekt å treffes. Mye tid ble brukt på erfaringsutveksling.  
Alle korpsene redegjorde for status (Se eget vedlegg) 

• Tilbakemeldinger/erfaringer på Styreportalen og Tutti:  

o Veldig ulik erfaring og oppfattelse av hvor godt dette fungerer. 

o Har vært en del tilgangstrøbbel til Tutti, med behov for hjelp i flere 

omganger  

o Tu-skulekorps lurer på hvordan dirigenter som har flere korps skiller 

mellom korpsene i Tutti? 

o Orre har positiv erfaring og har også tatt i bruk Nettsiden 

o De som har tatt i bruk Notearkiv er veldig fornøyd med det.  

o Også fornøyd de som har tatt i bruk regnskapsprogram 
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Andre tema som ble diskutert:  

• Hvordan få med seg foreldrene? Det er ofte bare styret som gjør noe, ingen 

som melder seg frivillig 

o Mange setter opp lister i forkant, spør ikke, fordeler ansvar 

o Orre har positiv erfaring med å arrangere foreldrefest. 

• Fra Orre skulekorps:  

o Vi har begynt å tenke på om det kunne vært en ide å etablere et 

aspirantkorps for voksne. Da i første omgang foreldre til 

medlemmene.  Er litt interessert å høre om det er noen som har 

erfaringer eller synspunkter på det? 

o Absolutt positivt, kan sjekke med Egersund som har hatt rekruttering 

og opplæring av voksne aspiranter.  

o Viktig å lage et opplegg med en plan før man i igangsetter. Sette seg 

et mål for prosjektet.  

 

Sandnes 

8 personer fra 7 korps. God stemning og god dialog. Korpsene har noe ulike 

problemstillinger. Noen korps er store, og noen har lav medlemsmasse.  

 

Det er ønskelig at SKIS startes opp igjen. Første samling tar 

distriktsrepresentantene tak i. Målet er at korpsene selv skal drifte dette.  

Tips fra regionstyremøtet – Snakk med Leni Andreassen som driver KiS –U.  

 

Stikkord til KiS -U Samling:  

-Samlingshelg uten overnatting.  

-To dirigenter 

-Korps med mange musikanter stiller med slagverkutstyr og bidrar underveis i 

helgen.  

-Enkel meny – pizza lørdag, pølser søndag. Frukt i pauser.  

-Kr 500,- per musikant som betales inn på konto.  

-Enkelt skriv til korpsene. Korpset melder på, men enkeltpersoner kan også melde 

seg på selv.  

 

Diskutert i møtet 

- Ungdommer som spiller med andre korps enn opprinnelig skolekorps 

 
Stavanger  
30% av korpsene møtte.  
11 skolekorps og 5 voksenkorps.  
Diskusjon i forkant om møtet skulle gjennomføres.  
 
Erfaringsutveksling – oppdeling i grupper. Praten gikk bra.  
- Beholde de eldste 
- Få med foreldrene tidlig 
- Noen korps har fritak for dugnad i aspirant og junior 
- Et korps har strikkeklubb med mat for foreldre 
- Kampen Skolekorps har vokst fra 9 medlemmer i 2020 til 29 medlemmer i 2022.  
- Kvernevik Skolekorps har gjort delte erfaringer ved innføring av heldagsskole. 
Korpset må sette krav til skolen om en plan for når det kan undervises.   
-Tasta Skolekorps og Våland Skolekorps har fått oppgradert gymsalene etter 
akustikkmåling.  
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Haugalandet  
Lavt oppmøte. Kun 10 stk.  
En del feil epostadresser. Korps opplever å ikke få nyhetsbrevene som sendes til 
sekretær, kasserer, dirigent og korpsets leder.  
Astrid legger ut nyhetsbrevet på Haugalandet sin Facebook-side.  
 
Styreportalen – ønsker pushvarsler på svar på meldinger i Tutti appen.  
 
Til lister 
Utsira tilhører Haugalandet 
Kvitsøy tilhører Stavanger 
 

Vedtak:  
Orientering fra møtene tas til etterretning.  
 

85/22 Stavanger Open 
Det er et ønske fra administrasjonen i Stavanger Open at NMF er mer synlig under 
arrangementet og de tilbyr oss en utstillerplass.  
 

Vedtak:  
Daglig leder setter opp roll-ups fra NMF og Alf Johan Aareskjolds Minnefond lørdag 
morgen. Til neste år diskuteres utstillerplass i et tidligere regionstyremøte.  
 

Orienteringssaker 
 
86/22 Nytt fra Distriktene 
Haugalandet 
4 korps deltok i Siddis Brass. Musikkorpset Heimdal har hatt en positiv utvikling. 
Korpsene forbereder seg til konkurranser og Julekonserter.  
 
Jæren 
Korpsene forbereder seg til Stavanger Open og til Jul i Skomakergata, hvor 6 
skolekorps deltar sammen med Bryne Musikkorps 11. desember.  
Eller er det Julekonserter og tenning av Julegraner som   
Klepp Kulturskole arrangerte før- Stavanger Open konsert for korpsene.  
Se eget referat for status.  
Det er opprettet en Facebook- gruppe for korpsene på Jæren.  
Klepp Hornmusikk har spilt 80-tallskonsert. 200 solgte billetter. De opplevde en 
treghet i billettsalget. Disse konsertene har tidligere vært utsolgt.  
 
Sandnes 
Korpsene som spiller under Vinterland i Sandnes får utbetalt kr 10 000. De fleste 
korpsene deltar.  
 
- Sandnes Drill – har god drift. Økning i medlemsantallet. De er også medlem i 
idrettsforbundet noe som er gunstig i tildeling av treningstid, selv om de ikke får 
nok treningstid. Utfordrende å skaffe instruktører på høyt nivå.  
- Sviland Musikkorps samarbeider med Høle.   
- Voksenkorpsene i Sandnes har spilt konsert i sammen 
- Skeiane Janitsjar har spilt konsert i Kulturskolen sin foaje.  
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- Sandnes Skolekorps har fått kr 30 000,- av Sparebankstiftelsen SR-Bank.  
-Hommersåk har arrangert høstmarked 
-Sandnes Musikkråd har hatt leserinnlegg ang. øvingslokaler.  
 
Stavanger 
Siddis Brass er gjennomført. Flott arrangement – godt organisert og gode 
tilbakemeldinger. I forkant ble det gjennomført Klang av Messing i Kuppelhallen i 
regi av Musikkorpset Gjallarhorn. Viktig arrangement i oppkjøringen for 
voksenkorpsene.  
 
Skolekorpsene forbereder seg til Stavanger Open.  
 

87/22 Representasjon 
Haugalandet 
Astrid Helen Ove har representert på to jubileumskonserter.  
29. oktober: Austrheim Skolekorps – 40 års Jubileumskonsert i Festiviteten.  
5. november: Gard Skulekorps – 70 års Jubileumskonsert i Frelsesarmeens lokaler.  
 
Jæren 
Gunn Marit Solli skal representere på følgende arrangement.  
9. desember: Frøyland Skolekorps 60 års jubileumskonsert 
19. desember: Utdeling av hederstegn hos Nærbø Musikkorps. 
 
 
– Gunn Marit Solli skal dele ut hederstegn hos Nærbø Musikkorps og skal leder 
Frøyland Skolekorps sin 60 års jubileumskonsert (som er utsatt fra 2021).  
 

88/22 Ledermøte 
Godt og konstruktivt ledermøte ble gjennomført på Gardermoen 22.-23. oktober. 
Gode gruppearbeid og introduksjoner.  
Ny visepresident og generalsekretær som gjorde positivt inntrykk. 
 
Hovedtema – Strategiplan 
Ungdomsløft 
Instruktører i distriktene 
Tilfredsstillende lokaler 
Styreportalen 
Strategi for kulturfrivilligheten 
 
 

89/22 UMM 

NMF Rogaland stiller med følgende dørvakter til regionalt arrangement  
20. november: 
Jon Per Rogne 
Astrid Søyland Grødem 
Anders Amdal 
Gunn Marit Solli 

 
90/22 Korpsklynge på Jæren 
Lye Skulekorps og Orre Skulekorps utgjør en korpsklynge med fokus på rekruttering 
og å beholde medlemmer. Neste møte er 22. november. Gunn Marit Solli og Lilli 
Anne J. Grong deltar.  
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91/22 Stavanger Musikkråd 

Etableringsmøte 24. oktober. Korpsene var godt representert. Det er nå dannet et 
interimstyret som skal ha oppstart en lørdag i januar. Leder i Auglend & Tjensvoll 
Skolekorps representerer skolekorpsene og leder i Jernbanens Musikkorps 
representerer voksenkorpsene.  

 
92/22 Marsjuka 

HMK Garden har endret datoer. Det er ikke lenger aktuelt for NMF Rogaland å delta 
i prosjektet.  

 
Vedtak:  
Orienteringssakene tas til etterretning. 

Eventuelt 
93/22 Eventuelt 
Kartlegging av øvingslokalene 
Korps som ikke har kartlagt lokalene får en påminnelse av 
distriktsrepresentantene.  
 

Vedtak:  
Daglig leder sender utsendt epost til distriktsrepresentantene som videresender til 
korpsene.  
 
 

NMF Rogaland, 24/11/22   
 

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


