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Protokoll 
 
Dato 19.09.2022 
Møtenr. 5 
Sted Video 

 
Til stede  
Fra Regionstyret Caroline Sofie Bjørge, Rune Eriksen, Stig Piel, Marianne 

Lilleby, Mathea Eiken Faksen, Anne Marit Hunderi, Cathrine 
H. Gardner 

Fra 
administrasjonen 

Ingrid Sofie Nygaard 

Forfall Ingen 
 
 

Godkjenning 
Innkalling godkjent. 
Dagsorden godkjent. 

 

Vedtakssaker 

24/2022 Distriktsmøter 2022 
Vedtak.  

1. Vi gjennomfører to møter på regionkorpssamlingene i november og et felles 
videomøte i november. På møtet legger vi frem et forslag til en regional 
tiltaksplan. Ved behov  

2. Administrasjonen leverer et forslag til regional tiltaksplan basert på 
dialogen på møtet i juni før fredag 23. september.  

3. Ved behov gjennomføres det ordinære distriktsmøter på nyåret 2023.  

 
25/2022 Ledermøtet 2022, hvem, hva og hvor 
Vedtak.  

1. Det stiller to stk fra NMF Nordvest til ledermøtet i oktober, styreleder 
Caroline Sofie Bjørge og Marianne Lilleby stiller fra regionen sammen med 
daglig leder.  

2. Regionstyret spiller inn en sak til ledermøtet situasjonen med manglende 
dirigenter og instruktører i regionen.  

 

26/2022 Representasjon på jubileumskonsert til Ørskog Brass 
Vedtak: Mathea Eiken Faksen stiller på 50-års jubileumskonserten til Ørskog Brass.  
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Orienteringssaker 

27/2022  Orienteringssaker  
  27.1: Oppsummering sommerkurs  

• Fulle kurs i Eid, Ulsteinvik og Ørsta. Avlyste kurs i Molde pga 
manglende påmelding 

• Administrasjonen vurderer å finne et nytt leirsted da det 
over tid har vært lite påmelding på kursene i Molde. 
  

  27.2: Hvordan gikk det på representasjon?  

• Sommerkurs  

• 100-års jubileumskonsert Langevåg Musikkorps. 
 

  27.3: Veien videre for regional tiltaksplan  

• Se sak 24/2022. 
 

  27.4: Regionting 2023 

• Hotell Alexandra i Loen er booket for helgen.  

• Det legges opp til fagkonferanse lørdag formiddag og 
regionting lørdag ettermiddag. 

• Det sendes ut informasjon i nyhetsbrev om sted og dato i 
nyhetsbrevet 20.9.2022 og på Facebook.  

• Invitasjon sendes ut i starten av desember.   
  

 

  27.5: Status økonomi pr 31.08.22  

• Alt er OK. Det mangler noen inntekter og kostnader på 
sommerkurs.  

• Balansen og resultatregnskapet viser at regionen har en 
god og sunn økonomi. 
  

27.6: Status regionkorps  

• Samlingssteder i november.   

• Påmelding.  

• Ny dirigent NUB. 
 

27.7: Orientering fra kontoret  

• Personalstatus.  

• Samspillhelg for voksne. 

• Status på tilskuddsordning og priser vedtatt i forrige 
møte.  
 

27.8: Orientering fra styreleder  

• Ingen momenter utover representasjon dekket i punkt 
27.2. 

 
 
NMF Nordvest, 19/09/22   
 
 
 
Caroline Bjørge (sign.)                                          Ingrid Sofie Nygaard (sign.)  
Styreleder                                                            Daglig leder  


