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NMF Trøndelag  

Referat styremøte 1/23 

Møte nr. 1/23 
Tid: Onsdag 1.februar kl 1600-1900 
 
Sted:   Fjordgata 1, 7010 Trondheim  
 
Tilstede: Ingolf Rokseth, Nina Moen Sælø, Erik Seem, Øyvind Berg, Jenny 

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

 
Forfall:  
 

 ( = Vedlegg) 

DAGSORDEN: 
 
SAK 1/23: Godkjenning av innkalling     Ingolf 
  Vedtak: Innkallingen godkjent 
 
SAK 2/23: Godkjenning av dagsorden     Ingolf 
  Vedtak: Dagsorden godkjent 
 
SAK 3/23: Referat og orienteringssaker     Alle 

➢ Ingen kommentarer til forrige referat 
➢ Representasjon, planlagt og avholdt: møte med LFMK 9.desember om ny 

mellomstor konsertsal i Trondheim (Ingolf og Geir), statusmøte om etablering om 
lokalt «Kulturråd» Trondheim Kommune 16.januar (Kåre), Hell Symposiene og 
Ungdomskonferansen 20.-22.januar på Scandic Hell (Jenny, Kåre, Erik), Ledermøte i 
NMF 21.-22.januar 2023 på Scandic Hell (leder og nestleder), Bispehaugen 
Ungdomskorps 100 års jubileum 28.januar (Ingolf), EM Janitsjar (ECWO) i Amiens 6.-
7.mai (adm. + styreleder), NM Brass 10.-11.februar (leder og adm.) 

➢ Aktivitetsplan pr.25.januar 2023      
➢ Status medlemstall pr 31.12: generell økning på ca 3,5%, medlemmer 58328, NMF 

Trøndelag har 6442 medlemmer, nyhetssak i Dagsrevyen 
➢ Etiske retningslinjer i NMF – Signering av styremedlemmer sendes ut elektronisk. 

NMF Trøndelag ønsker bedre oppfølging/opplæring for regionenes 
varslingsansvarlige fra adm. om rutiner og retningslinjer ifbm varsling i NMF  

➢ 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 4/23: Regnskapsrapport pr.31.desember 2022             
Rapporten er ikke oppdatert med inntekter og tall for momskompensasjon 
(ca kr 500.000,-), VO-midler (ca kr 200.000,-, kommer ca 1.mars), Dextra-
midler (Hell Symposiene kr 50.000,-, Ungdomskonferansen kr 40.000,-, 
Regionkorps kr 50.000,-). Ekstramidlene som kom fra kulturdepartementet 
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på slutten av året, ca kr 324.000,- blir ført i 2023, og medfører at prognose 
for resultatet 2022 vil gå noe i minus. Tilsvarende vil ekstramidlene bidra 
på resultatet for 2023 i positiv retning. Med forbehold om eventuelle 
justeringer som vil bli gjort i revisjonen for 2022. 
 
Vedtak: 
Regnskapsrapporten tas til etterretning 

 
 
SAK 5/23: Politisk arbeid i NMF    

Styret og administrasjonen samarbeider om en del politiske saker. Her blir 
det gitt en kort status i møtet om disse sakene: 

1. Dirigentordning for skolekorpsene i Trondheim.  

2. Styret og administrasjonen ønsker å foreslå for Regiontinget at det 

vedtas en resolusjon om skolekorpsdirigentordninger i alle kommuner 

3. Invitasjoner til politikere om å delta på TM og NM 

4. Forslag om å lage et «politisk» årshjul for NMF Trøndelag 

Vedtak: 
Styret og administrasjonen følger opp sakene som drøftet i møtet 

 
 
SAK 6/23: Korpsbygging i Trøndelag (skal være med fast på alle møter)                  

NMF er i gang med å utarbeide nye handlingsplaner, der blant annet 
Ungdomsløftet er ventet å få en sentral plass og fokus. I på vente av at 
disse planene blir konkretisert med økonomi og personalressurser, avventer 
vi videre framdrift for Sonemodellen som tidligere er lagt fram for styret. 
 
Vedtak: 
Sonemodellen settes på vent inntil ny handlingsplan er utarbeidet og 
vedtatt på Regiontinget. 

 
 

SAK 7/23: Status handlingsplaner i NMF  
Som oppfølging av landsmøtesak pågår det for tiden et arbeid i NMF med 
utarbeidelse av nye handlingsplaner. Det lages tre planer: En for nasjonalt 
kontor, en felles nasjonal handlingsplan samt regionale handlingsplaner.  

  
Samtidig er Ungdomsløftet i ferd med å bli iverksatt som et tiltak i den nye 
handlingsplanen. Prosjekt er nå i piloteringsfasen, og flere korps i 
Trøndelag har meldt interesse for å delta. Prosjektet har fellesnevnere med 
eget prosjekt som vi til nå har kalt sonemodellen. Da det ennå er en del 
usikkerhet omkring omfang og ressursbehov, både på grunn av satsninger i 
handlingsplanen samt i ungdomsløftet, er det naturlig å sette eget prosjekt 
på vent til mer informasjon foreligger om de nasjonale satsningene. 

  
I forhold til allerede vedtatt regional handlingsplan, fortsetter arbeidet og 
påbegynte prioriteringer i denne til det eventuelt foreligger mer konkrete 
føringer for utarbeidelsen av ny regional handlingsplan. 

  
Vedtak: 

1. Styret tar arbeidet med nasjonale handlingsplaner til orientering. 
2. Styret forholder seg til regional handlingsplan vedtatt i 2021 
3. Det nedsettes en arbeidsgruppe tidligst etter Regiontinget, for å 

koordinere arbeidet med nye handlingsplaner 
 
 

SAK 8/23: Regiontinget NMF Trøndelag 2023                     



NMF Trøndelag Regionstyret 1.februar 2023 side 3/4 

Regiontinget 2023 gjennomføres søndag 23. april på Quality Airport Hotel 
Stjørdal. AU har foreslått en tidslinje fram mot regiontinget i tillegg til en 
plan for gjennomføringen.  
Saker til behandling på regiontinget forberedes og presenteres av styret. 
Ansvar for de enkelte sakene fordeles etter drøfting i møte. Styret tar også 
en diskusjon rundt evt. egne saker som skal fremmes, i tillegg til eventuelle 
uttalelser. I tilfelle må slik sak behandles i neste styremøte.  

  
Budsjettet er som følge av vedtektsendring ikke lenger vedtakssak på 
regiontinget. AU foreslår at budsjettet legges fram til orientering.  
I tråd med praksisendring i NMF, er det nå styret som innstiller forslag til ny 
valgkomite. Styret nedsetter et eget utvalg som får ansvaret for dette.  

  
Vedtak: 
1. Styret tar plan og tidslinje fram mot regiontinget til orientering og ber 

administrasjonen gjøre forberedelser iht. oppsatt plan 
2. Styret fordeler saksansvar som framlagt i møtet 
3. AU forbereder saker fra styret til behandling i møte 2-2023 
4. Styret nedsetter et utvalg bestående av Erik Seem og Øyvind Berg som 

utreder kandidater til ny valgkomité. Forslaget legges fram for styret 
som gjør endelig vedtak i møte 3-2023. 

 
 

SAK 9/23: Trøndelag Ungdomskorps - ny periode og veien videre   

Trøndelag Ungdomskorps (TUK) er NMF Trøndelags representasjonskorps og 
regionkorps. I dag består korpset av ca. 60 ungdommer i alderen 15-20 år 
fra hele Trøndelag som har kommet inn via prøvespill.  
For ungdommene er det en arena for utvikling, både musikalsk, 
menneskelig og sosialt. Mange av ungdommene er med i korpset i både to 
og tre kontingenter (2 år hver kontingent) og utvikler seg til å bli svært 
viktige ressurspersoner både i sine lokale korps og kulturliv, og ikke minst 
for korpsbevegelsen som helhet. Hvert eneste år sender vi musikanter både 
til Toneheim og Gardemusikken, ofte også til ulike musikkonservatorier og 
Norges Musikkhøgskole. TUK er også et godt tilbud og et egnet tiltak for 
korpsungdom. 
For at TUK skal være et godt og målrettet ungdomstilbud krever det at vi 
hele tiden har et bevisst forhold til hvordan vi driver og bruker korpset. 
Derfor ønsker vi å diskutere flere spørsmål på regionstyremøtet: 

o Hva skal TUK være, og for hvem? Vi må finne det rette 
punktet mellom nivå, inkludering av flest mulig, hvilke 
ungdommer som trenger TUK, balanse i besetningen 
osv. 

o Valg av tekniske arrangører og prosess rundt dette. 
o Er honorar til teknisk arrangør riktig? Det har siden 2016 

vært kr 25.000,- 
o Politiattest og rolleforståelse. 
o Dirigent og produsent i TUK-12. 

  I tillegg tilfaller det styret å vedta samlingshelger for TUK-12 (se vedlegg) 
  

Vedtak: 

1.Styret vedtar aktivitetsplanen for TUK for 2023-2025 som framlagt i 
møtet  
2.Styret ber TUK om snarest å finne tekniske arrangører til samlingshelger 
i perioden 2023-2025 
3.Styret legger rutineskriv for teknisk arrangør til grunn for ansvaret 
knyttet til rollen. 
4.Honoraret til teknisk arrangør fastsettes til kr 30.000,- per samling 
5.Styret ber daglig leder innhente politiattest de voksne og engasjerte 
(produsent og dirigent) som er involvert i TUK. 
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6.Daglig leder, leder i TUK og Nina Moen Sælø oppdaterer rolle- og 
ansvarsfordelingen mellom adm., produsent og leder. 
7.Daglig leder engasjerer dirigent og produsent i TUK for kommende 
periode. Prosessen skal være avsluttet innen 1. mai 

 
 
 

SAK 10/23: Eventuelt 

• Møteplan for styret fram til Regiontinget: 1.mars, 30.mars 

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


