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NMF Trøndelag  

Referat styremøte 2/23 

Møte nr. 2/23 
Tid: Onsdag 1.mars 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) 

 
 

 ( = 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: NM Brass 10.-11.februar (leder og adm.), 

Årsmøte TRØBUR 6.mars (Jenny Nordaune), Årsmøte Trøndelag Musikkråd 28.mars 
(Ingolf Rokseth og Hege Wold), EM Janitsjar (ECWO) i Amiens 6.-7.mai (adm. + 
styreleder), Øvre Høylandet Musikklag 125 års-jubileum 16.mars (Erik Seem)  

➢ Aktivitetsplan pr.27.februar 2023       
➢ Status TUK v/Jenny Nordaune: planer for 23-25, dirigent for ny periode er avtalt 

(kontrakt er ikke underskrevet), jobber med tekniske arrangører til samlinger, 
produsent blir nå utlyst og skal ferdigstilles i god tid før sommeren 

➢ Adm.oppdatering v/DL med status personal og gjennomførte/planlagte aktiviteter  

  

  
  

SAK 4/23: Regnskapsrapport pr.1.mars 2023              
 Vi har gjennomført flere større arrangementer i januar og februar, alle 

inntekter og utgifter er ikke ført ennå så det er for tidlig å gi en sikker 
prognose. Forventer at de fleste vil gå i henhold til budsjett. Dette gjelder 
Ungdomskonferansen, Hell Symposiene, Trøndersk Mesterskap i Olavshallen, 
TUK-samling ifbm. TM, Instruktørkurs på Fosen, Drillinstruktørkurs (trener 1 
og 2) på Heimdal.  
 
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. Det ble gjennomført en mottakelse ifbm. TM 
i Olavshallen, der bl.a. kommunalråd i Trondheim, Vegard Frøseth Fenes, 
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deltok. Det blir invitert kommunale og administrative ledere i Trondheim 
kommune, og Trøndelag Fylkeskommune til NM Janitsjar. 
 
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. Det blir gitt en 
status i dette arbeidet i møtet. 
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.  

Rammeverket for de regionale planene er nå ferdig, slik at regionene kan 
begynne arbeidet med sine regionale handlingsplaner, ref. vedtak på siste 
styremøte skal det nedsettes en arbeidsgruppe etter Regiontinget.  

 
Vedtak: 
Administrasjonen følger opp som drøftet i møtet 

 
 
SAK 8/23: Regiontinget NMF Trøndelag 2023 (oppfølging fra forrige møte)                 

Regiontinget 2023 gjennomføres søndag 23. april på Quality Airport Hotel 
Stjørdal. Tidslinje angående forberedelser ble vedtatt på forrige styremøte. 
I tråd med praksisendring i NMF, er det nå styret som innstiller forslag til ny 
valgkomite. Styret gav i forrige møte oppdraget med å sondere aktuelle 
kandidater til ny valgkomite til Erik Seem og Øyvind Berg. Styret drøfter 
aktuelle kandidater i styremøtet, og gjør endelig vedtak i møte 3-2023. 
I forkant av Regiontinget er det lagt inn et temamøte kl 10-12: 
Ungdomsløftet i NMF og handlingsplaner/korpsenes behov i Trøndelag. 
Umiddelbart etter regiontinget spiller Trøndelag Ungdomskorps (TUK) en 
Festkonsert i Kulturverkstedet (Stjørdal Rådhus/gamle kinoen).  
AU har forslag til ordstyrer på regiontinget, og DL følger opp dette. 
Viktige datoer:  
12.mars: frist for innsending av saker som ønskes behandlet på regiontinget 
13.april: frist for påmelding til regiontinget 2023.  
Info om regiontinget ligger på https://musikkorps.no/regionting-trondelag-
2023/ 

  
Vedtak: 

1.Styret følger opp aktuelle kandidater til ny valgkomité. Forslaget legges 
fram for styret som gjør endelig vedtak i møte 3-2023. 
2.Styret behandler og forbereder innkomne saker på neste styremøte 
30.mars 

 
SAK 10/23: Eventuelt 

• Møteplan for styret fram til Regiontinget: 30.mars 

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