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Referat styremøte NMF Sør 1/2021 
 
Dato 11. januar 2021 
Møtenr. 01/21 
Sted Nettmøte, Zoom 

 
 
Tilstede  
Tilstede styret Per Qvarnstrøm, Thor Hansen, Gry Tunby, Nicolai Bratsberg, 

Vibeke Lillehammer Larsen, Andreas Malde, Kine Aasen, 
Emmanuel Dreier Ludianos, Tone Berge Hansen, Christine 
Hermansen 

Fra administrasjonen Finn Arne Dahl Hanssen 
Forfall Tim Grov, Martin Haugen 

  
 
 

Godkjenning 
Innkalling godkjent. 
Dagsorden godkjent. 
Referat godkjent. 
  
 

Vedtakssaker 
01/21 Sørkonferansen 2021 

Vedtak 
NMF Sørs budsjett 2021 vedtas i den form det er lagt frem.  
 

02/21 Strategiplan – satsingsområder i NMF  

Vedtak 
Satsingsområder, vedtatt på Regionting 2019, videreføres som fokusområder i NMF Sør. NMFs Strategiplan 
legges frem for regiontinget, med et hovedfokus på medlemsutvikling, samarbeid korps-kulturskole og 
dirigentnettverk. 

Drøftingssaker 
D-01/21 Regionting 2021 
Regionting avholdes 25. april i Langesund. Det blir mulig å delta både fysisk og digitalt. I tillegg blir det 
dagskonferanse for styremedlemmer og dirigenter med foredrag fra Sørkonferansens innhold. 

Vedtak 
Saken ble drøftet. 



 Regionstyret NMF Sør   �   11.01.2021   �   side 2 
        

Orienteringssaker 
O-01/21 Hjertnesfestivalen 2021 
Det er pr. nå 30 påmeldte korps til konkurransen. Påmeldingsfrist er 15. januar. Konkurransen fordeles på 
to dager med parallelle konkurranser i Hjertnes og Parksalen. Spilledager og tidspunkt fordeles umiddelbart 
etter påmelding. Det er løpende dialog med involverte parter og arrangementet lar seg gjennomføre.   
  

O-02/21 Skjærgårdsdrill 2021 
Året 2021 startet ikke helt som ønsket. Skjærgårdsdrill skulle opprinnelig vært gjennomført 23.-24. januar, 
men er nå flyttet til 17.-18. april. Det etterstrebes å gjennomføre arrangementet på en dag.  
 

O-03/21 Sørkonferansen 2021 - gjennomføring 
Konferansen ble avlyst i sin opprinnelige form. Påmeldte deltakere har fått kreditert deltakeravgift. Det 
ble laget et digitalt alternativ lørdag, samt at deler av programmet flyttes til dagskonferanse 25. april.  
 

O-04/20 Økonomi - status 
Daglig leder gjennomgikk økonomirapport pr. 31. desember 2020. Rapporten viser at regionen ligger godt 
an i forhold til budsjett. Det ventes utbetaling fra dextra, mva-komp, VO og tilskudd fra Vest-Agder. 
Estimert resultat for 2020 er beregnet til et overskudd på ca. kr. 270.000,- 
 

O-05/21 NM skolekorps 2021 og 2022-27 
Viser til Forbundstyrets møte 12. november hvor NM skolekorps ble behandlet. Det vurderes på hvilken 
måte NM skolekorps 2021 skal gjennomføres. Avgjørelse er varslet 15. januar. Det er nå tatt en ny drøfting, 
og grunnet situasjonen er avgjørelsen ytterligere utsatt til 15. februar.  
Det er også gjort tildeling for NM-arrangementene i perioden 2022-27, hvor NMF Sør har fått tildelt NM 
skolekorps janitsjar. NM korpsdrill, som tidligere har vært arrangert i Sør, er for denne perioden tildelt NMF 
Innlandet.  
 
Vedtak: 
Styret ser med bekymring på det videre arbeidsgiveransvaret knyttet til stillingsressurs knyttet mot NM-
arrangement. Styret ber styreleder og daglig leder føre dialog med NMF nasjonalt angående det videre 
arbeidsgiveransvaret for eventuell reduksjon i stillingsressurs fra 2022. 
 

O-06/21 Kulturstrategi Vestfold og Telemark fylke 
Ny kulturstrategi for Vestfold og Telemark fylke er sendt på høring, med høringsfrist 8. februar. 
Administrasjonen utarbeider et høringssvar på vegne av NMF Sør.  
 

Referatsaker 
Ingen referatsaker 
 
 

Eventuelt 
 
 
NMF Sør, 11/01/2021   
 
 
 
 
Per Qvarnstrøm (sign.)  
Styreleder Finn Arne Dahl Hanssen (sign.) 
 Daglig leder 


