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Referat styremøte NMF Sør 5/2022 
 
Dato 19. september 2022 
Møtenr. 05/22 
Sted Heimat, Brokelandsheia 

 
 
Tilstede  
Tilstede styret Thor Hansen, Vibeke Lillehammer Larsen, Knut Gunnar Valle, Siri 

Møller Holst, Gry Tunby, Karoline Nedrebø, Kine Aasen, Christine 
Hermansen,  

Fra administrasjonen Finn Arne Dahl Hanssen 
Forfall Per Qvarnstrøm, Andreas Malde, Tim Grov, Nicolai Bratsberg 

 
 

Godkjenning 
Innkalling godkjent. 
Dagsorden godkjent. 
Referat godkjent. 
  
 

Vedtakssaker 

9/22 Program styreseminar – forslag til agenda  
Forslag til program for styreseminar ble gjennomgått i møtet  

Vedtak 

Forslag til program vedtas som fremlagt. 
 

10/22 Saksbehandling VO  
NMF Sør er forespurt om å overta saksbehandling for VO. Flyttes opp som vedtakssak. Hvor lenge varer 
avtalen? Oppsigelse av avtalen? 

Vedtak 

NMF Sør takker ja til tilbudet om saksbehandling med forutsetning om en evaluering av 
tidsbruk før ressurs for 2024 settes. Den totale stillingsrammen økes med 20% fra 3 årsverk 
til 3,2 årsverk. Det legges inn klausul om oppsigelse og evaluering av tidsbruk i avtalen. 
 
  
 

Drøftingssaker 

D-05/22 Saksbehandling VO  
Saken gjøres om til vedtakssak med saksnummer 10/22 

 
 

D-06/22 Fra Strategi til handling – regionale tiltaksplaner 
Det skal utarbeides tiltaksplaner for å effektuere ny strategi. Regionstyret drøftet hvordan vi angriper 
arbeidet i Sør. Saken følges opp på styreseminar i oktober. 
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Vedtak 

Saken ble drøftet 
 
  

Orienteringssaker 

O-10/22 Sommerkurs - oppsummering  
Det var totalt 358 deltakere på årets sommerkurs i Sør. Tilbakemeldingene fra både deltakere og personale 
er generelt god. Flott samarbeid med både Grenland folkehøgskole og Gavelstad gjestegård om 
gjennomføring av årets kurs. Økonomisk er det en krevende øvelse med sommerkurs for barn og unge. Det 
er signalisert en markant prisøkning i forkant av kursene for 2023.  

 
O-11/22 NM skolekorps - oppsummering  
Det var totalt 24 korps som deltok på årets NM skolekorps janitsjar. Det er første gang arrangementet 
gjennomføres uten NM korpsdrill. Festkonsert ble holdt av Brasskompaniet. NM-komiteen gjør en strålende 
jobb og løser eventuelle utfordringer på strak arm. Det var 850 musikanter på årets arrangement og det ble 
lagt ned 935 dugnadstimer ved gjennomføring. 
 

O-12/22 Økonomi - status  
Daglig leder gjennomgikk økonomirapport pr. 15. september 2022.  
 

O-13/22 Sørkonferansen 2023  
Programmet for Sørkonferansen 2023 er klart. Programmet sendes korpsene i løpet av kort tid.  
 

O-14/22 Valget – innspill til partiprogram  
Det er formulert et notat for innspill til partienes program ved kommune- og fylkestingsvalg. Notatet er 
formulert i samarbeid med Vestfold og Telemark kulturnettverk. Vi har valgt fokus på tre saker: gode 
lokaler, gode lærekrefter og gode kommunale tilskuddsordninger.  
 

O-15/22 NMFs ledermøte – innspill til agenda  
NMFs ledermøte avholdes 22.-23. oktober på Gardermoen. Christine deltar fra Sør og Knut Gunnar sjekker 
om han kan stille. Det inviteres til innspill til program for ledermøtet med frist 1. oktober.  
 

Referatsaker 
Ingen referatsaker 
 
 

Eventuelt 
 
 
 
NMF Sør, 19/09/2022   
 
 
 
 
Thor Hansen (sign.)  
Styreleder Finn Arne Dahl Hanssen (sign.) 
 Daglig leder 


